
ĐĔ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران 2009

 الصعوبات اليت تواجه معلمي
 الصف العاشر األساسي ومعلماته يف استخدام 
احلاسوب أداًة مساعدة يف التعليم مبحافظة 

رام اهلل والبرية 

د. جمدي علي زامل*

.ƙȖȆȲȥ - ǃǟ ȳǟǿ -ǟȿȀȹɉǟ-ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȳɀȲȞȱǟ ǦɆȲȭ Ž ǼȝǠȆȵ ǽǠǪȅǕ *

ĐĔ



الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في 
استخدام احلاسوب أداًة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة 

د. مجدي علي زامل

đċ

ملخص

والريا�سيات  العلوم  معلمي  تواجه  التي  ال�سعوبات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة 
رام اهلل، واإىل معرفة مدى تاأثري متغريات: النوع، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة يف 

جمال احلا�سوب، واملادة التي يدر�سها املعلم، وموقع املدر�سة على هذه ال�سعوبات.
ا�ستبانة مكونة من)33( فقرة  الدرا�سة، وهي  اأهداف  البحث لتحقيق  اأداة  وقد طورت 
ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي، وموزعة على ثالثة جمالت: ال�سعوبات املتعلقة بالبيئة 
بالظروف  املتعلقة  وال�سعوبات  املدر�سي،  باملنهاج  املتعلقة  وال�سعوبات  ال�سفية، 
الذي بلغ)0.92( با�ستخدام  التاأكد من �سدقها، وح�ساب معامل ثباتها  املدر�سية، وقد مت 

معادلة كرونباخ األفا.
والريا�سيات  العلوم  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا  من)212(  الدرا�سة  جمتمع  وتكّون 
لل�سف العا�رص الأ�سا�سي يف حمافظة رام اهلل و�سواحيها، واختريت العينة الع�سوائية الب�سيطة 
املجتمع  من  متثل)%69.8(  ومعلمة  معلمًا  عددهم)148(  والبالغ  الأ�سل  املجتمع  من 
احل�سابية،  املتو�سطات  با�ستخدام  النتائج  وحللت  العينة،  على  ال�ستبانة  ووزعت  الأ�سل. 
والنحرافات املعيارية، والن�سب املئوية، واختبار)ت( لعينتني م�ستقلتني، واختبار حتليل 

التباين الأحادي، واختبار �سيفية للمقارنات البعدية.
الفقرات التي يواجه فيها املعلمون �سعوبة مرتفعة  اأن عدد  الدرا�سة  واأظهرت نتائج 
تبلغ)20( فقرة، بينما)5( فقرات يواجه فيها املعلمون �سعوبة منخف�سة، و)8( فقرات ح�سل 
فيها املعلمون على درجة �سعوبة متو�سطة. وبينت النتائج اأن جمال املنهاج املدر�سي قد 
املجال  يليها  بلغ)3.83( وهي درجة �سعوبة مرتفعة،  اأعلى متو�سط ح�سابي  ح�سل على 
املتعلق بالبيئة ال�سفية الذي ح�سل على)3.79(، ثم جمال الظروف املدر�سية الذي ح�سل 
على)3.41(. كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا من حيث ال�سعوبات التي 
اأداة م�ساعدة يف  ا�ستخدام احلا�سوب  الأ�سا�سي ومعلماته يف  العا�رص  ال�سف  تواجه معلمي 
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التعليم مبحافظة رام اهلل يعزى اإىل متغريات: النوع، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة، 
واملادة التي يدر�سها املعلم، وموقع املدر�سة.

اأهمها:  ومن  التو�سيات،  من  مبجموعة  الباحث  اأو�سى  الدرا�سة  نتائج  �سوء  ويف 
تزويد املدار�س باأجهزة حوا�سيب، وتدريب املعلمني على ا�ستخدام برامج احلا�سوب بعامة 
ملادتي  العلمية  واملفاهيم  الأن�سطة  ت�سميم  بهدف  )Power point(بخا�سة  وبرنامج 

العلوم والريا�سيات.
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Abstract:

The difficulties that face the tenth grade teachers in using computer as 
an assistant instrument in education in Ramallah governarete. 

This study aimed at specifying the difficulties that face the science 
and math’s Teachers for the tenth grade in using computer as an assistant 
instrument in education in Ramallah governarete and its districts, and 
knowledge of the effect extent variables: Gender, Scientific degree, years of 
experience, teachers subject, and the School location.

The research instrument developed a questionnaire consisting 
of(33) items according to Likert Scale and distributed at three domains of 
difficulties related to: class environment, school curriculum, and school 
circumstances. Its validity was tested and its reliability was calculated by 
using cronbach Alpha and it was(0.92). 

The study population consisted of(212) science and math teachers for 
the tenth grade in Ramallah - Area. The questionnaire has been distributed 
to a random sample consisting of(148) male and female teachers.which 
represent of whole popular To analyze data, the researcher used means, 
percentages, two groups independent –t- test, One Way ANOVA, and 
Scheffe test for multiple comparisons.

The results of the study showed that in(20) items teachers face 
high difficulty,in(5) items low difficulty and in(8) items medium degree 
of difficulty. The results showed that the school curriculum got the 
highest average that is(3.83) which is high difficulty degree followed 
by class circumstances which got(3.79) then the school circumstances 
which got(3.41). The results also showed that there were non-statistically 
significant differences that face teachers in using the computer as a helping 
instrument in education in Ramallah according to variables of Gender, 
teachers scientific degree, number of years of experience, the subject they 
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taught and the school location.

According to the results of the study, the researcher recommended 
some important recommendations such as providing schools with computers 
and training teachers how to use computer programs specially power point 
program in order to design activities and scientific concepts for science and 
mathematics.
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مقدمة الدراسة ومشكلتها:
احلادي  القرن  وبداية  الع�رصين  القرن  يف  التكنولوجيا  جمال  يف  الهائل  التطور  اإن 
والع�رصين كان له اأثر كبري يف رفع م�ستوى املجتمعات الب�رصية يف خمتلف املجالت، مما 
اأم  اأم ع�سكرية،  اأكانت اقت�سادية،  اإىل تنظيم العمل يف خمتلف جمالت احلياة، �سواء  دفع 
تربوية. وتطوير الأنظمة املعمول بها من خالل التكنولوجيا، وهذا �ساهم بتغري وا�سح يف 

خمتلف املجتمعات.
وقد ظهر احلا�سوب يف الن�سف الثاين من القرن الع�رصين، وتتطور يف اأنواعه واأ�سكاله 
حتى و�سل اإىل ما هو عليه الآن يف القرن احلادي والع�رصين. حيث دفع بالب�رصية اإىل اقتنائه 

وا�ستخدامه يف خمتلف املجالت ومنها جمال الرتبية والتعليم )ال�رصطاوي، 2001(. 
اأثار العديد من الت�ساوؤلت  اإدخال التقنيات التعليمية يف عمليتي التعليم والتعلم  اإن 
الطالب  ي�ستفيد منها  التعلمية، بحيث  التعليمية  العملية  اإمكاينة توظيفها يف خدمة  حول 
اأ�سارت  وقد  حتقيقها.  اإىل  الرتبوي  النظام  ي�سعى  التي  الأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  واملعلم 
حتقيق  يف  ودوره  التعلمية،  التعليمية  العملية  يف  احلا�سوب  اأثر  اإىل  الرتبوية  الدرا�سات 

الفاعلية بني الطالب واملعلم، والتغري يف املنظومة الدرا�سية. 
الرتبية  ب�سوؤون  والعاملني  الرتبويني  اهتمام  التعليم  يف  اإدخاله  عملية  اأثارت  وقد 
ال�رصعة  اإىل  واحلاجة  املعلومات،  وتدفق  املعريف  النفجار  من  انطالقًا  وذلك  والتعليم. 
يف احل�سول على املعلومات، واإيجاد احللول مل�سكالت �سعوبات التعلم، وتنمية املهارات 

املعرفية العقلية، كالتفكري، وجمع البيانات، وحل امل�سكالت)�سعادة و�رصطاوي، 2003(.
ا�ستخدام  مهارة  املعا�رصة  التدري�سية  املهارات  اأهم   اأن  اإىل   )2001( خليف  وي�سري 
احلا�سوب وتوظيفه  مل�سلحة املواد الدرا�سية والتدري�س، حيث التجديد والتغيري واخلروج من 

الروتني املتكرر والرتيب الذي يطغى غالبًا على اأدائنا التدري�سي داخل حجرات الدرا�سة.
وي�سري هاو�رص )Hawisher، 1989( اإىل اأن احلا�سوب هو اأداة، مبعنى اأن باإمكان هذه 
التعلم، ولكن ال�ستخدام  اأحدث واأف�سل من  اأنواع  اإبداع  اأن تكون عن�رصاً مهمًاً يف  التقنية 
الفعال للحا�سوب، مثله مثل اأي اأداة يكمن يف التطبيقات والأن�سطة التي حتقق وظيفتها يف 

الأهداف والجتاهات.
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وي�سنف تايلور )1980Taylor،( ا�ستخدامات احلا�سوب التعليمية اإىل ثالثة اأدوار اأ�سا�سية: 
وبرجمته.  ومنطقته  احلا�سوب  مكونات  على  وي�ستمل  للدرا�سة،  مو�سوعًا  باعتباره  احلا�سوب 
واحلا�سوب باعتباره اأداًة اإنتاجية، ويعمل و�سيطًا ومتكنه من ذلك برجميات التطبيقات خالية 
واللوحات   ،)Processors Word( الن�سو�س  معاجلات  مثل  املتعددة  والأغرا�س  املحتوى 
اجلدولية، واحلا�سوب باعتباره و�سيلة تعليمية، ويعني التعلم مب�ساعدة احلا�سوب، بهدف حت�سني 

امل�ستوى العام لتح�سيل الطالب الدرا�سي، وتنمية مهارات التفكري واأ�سلوب حل امل�سكالت.
واملهارات  املفاهيم  درا�سة  خالل  من  درا�سية  مادة  باعتباره  احلا�سوب  وي�ستخدم 
املتعلقة مبختلف املراحل التعليمية. وي�ستخدم و�سيلة تعليمية م�ساعدة يف التعليم، بحيث 
الطالب لأن يك�سف  اأمام  الفر�س  ميكن من خاللها تقدمي املعلومات وتخزينها، مما يتيح 
املادة  تقدمي  واإىل  النتائج.  من  نتيجة  اإىل  الو�سول  اأو  امل�سائل،  من  م�ساألة  حلول  بنف�سه 
التعليمية ب�سورة �سائقة ت�سهل عملية اإتقان التعلم)�سعادة و�رصطاوي، 2003(. وي�سري الفار 
اإدارة  يف  وُي�ستخدم  تعليمية،  وو�سيلة  تعليمية،  مادة  ُي�ستخدم  احلا�سوب  اأن  اإىل   )1995(

العملية التعليمية التعلمية.
اأنه ي�ساعد يف  وي�سري العجلوين )2001( يف اعتباره للحا�سوب و�سيلة تعليمية، على 
تو�سيح املفاهيم لدى الطلبة، وت�سويقهم للتعلم، ورفع م�ستوى حت�سيل الطلبة، ويهتم بكل 

طالب ح�سب قدراته وم�ستواه العلمي، وتنمية مهاراته العقلية واملعرفية.
الأفكار  واإي�ساح  ال�رصح  التعليم مبختلف املجالت منها  ي�ستخدم احلا�سوب يف  كما 
عليها  الأ�سئلة  وطرح  بالدر�س،  اخلا�سة  املعلومات  بو�ساطته  تو�سح  حيث  واملفاهيم، 
امل�سائل، من  ا�ستخدامه يف حل  اإىل  )مندورة ورحاب، 1989(. وي�سري خ�ساونة )1998( 
خالل اختيار احلل املنا�سب من بني جمموعة من احللول، وميكن تطبيقه يف خمتلف امل�سائل 
التي تتعامل مع البيانات بحيث مُتثل املعلومات على هيئة اأرقام، ومن خالل املعاجلات 

التي يقوم بها احلا�سوب يتم اإظهار احلل ال�سحيح.
والألعاب  م�ستواهم،  وحتديد  الطلبة  تقومي  عملية  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  ميكن  كما 
التعليمية، وحماكاة الظواهر الطبيعة والتجارب التي ي�سعب حتقيقها يف اأية و�سيلة اأخرى، 

والتعليم الذاتي من خالل قيام احلا�سوب مكان املعلم.
اأ�سلوبًا من  ا�ستخدام احلا�سوب باعتباره  اأن  اإىل  واأبو زيد )2000(  الفتوح  اأبو  ويرى 
اأ�ساليب تكنولوجيا التعليم يخدم اأهداف تعزيز التعليم الذاتي مما ي�ساعد املعلم يف مراعاة 
الفروق الفردية، وبالتايل يوؤدي اإىل حت�سني نوعية التعلم والتعليم. كما يقوم احلا�سوب بدور 

الو�سائل التعليمية يف تقدمي ال�سور ال�سفافة والأفالم والت�سجيالت ال�سوتية. 
ويتميز ا�ستخدام احلا�سوب كاأداة م�ساعدة يف التعليم يف توفري الوقت، واإثارة الدافعية 
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الطلبة من خالل عر�س املعلومات والأن�سطة ب�سكل فعال، وباألوان وحركات ت�سفي  لدى 
على التعلم احليوية )جامعة القد�س املفتوحة، 2007(.

مميزات  من  اأن   )1994،Peak and Doricottm( ودوركتم  بيك  من  كل  ويرى 
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم حتقيق العديد من الأهداف الرتبوية، كتفريد التعليم، وزيادة 
كمية ونوعية تفكري الطالب،  وحت�سني قدرتهم على حل امل�سكالت املعقدة، ورعاية قدرات 

التعبري الفني، وزيادة املردود يف املعرفة واملهارات على الطلبة.
كما اأن التعليم با�ستخدام احلا�سوب يتميز بتوفري فر�ٍس كافية للمتعلم للعمل ب�رصعته 
وقدراته اخلا�سة، مما يك�سبه بع�سًا من مزايا تفريد التعليم، وتزويد املتعلم بتغذية راجعة 
واملرونة  للذات،  الإيجابية  املفاهيم  وينمي  بنف�سه  املتعلم  ثقة  بزيادة  وي�ساهم  فورية، 
  Self-Concept’’Louzon“( للمتعلم  املنا�سبة  والكيفية  والزمان  باملكان  با�ستخدامه 

.)1989 ،& Moore
 )1997( طوالبة  يف  الوارد   )1995،Hawkridge،et.al  ( ورفاقه  هوكريدج  ويربر 
اأهمية ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم مبربرات عدة منها التعليمي، حيث اإن احلا�سوب ي�ساعد 
ب�سكل اأ�سا�سي يف تطوير عمليتي التعليم والتعلم وحت�سينها. اإن تقدمي املعلومات والبيانات 
كالتلفاز  التقليدية  الو�سائل  من  غريه  عن  متيزه  اإىل  توؤدى  والطالب  املعلم  يريدها  التي 

واللوحات التعليمية وغريها. 
ا�ستخدام  اأجريت يف جمال  التي  الدرا�سات والبحوث الرتبوية  العديد من  اأ�سارت  وقد 
با�ستخدام  تنتج  عدة  مزايا  اأن  اإىل   )2001( العمري  درا�سة  ومنها  التعليم  يف  احلا�سوب 
احلا�سوب يف التعليم منها اإن�ساء بيئة تعليمية ن�سطة وتفاعلية بني الآلة والإن�سان، وتنمية 
مهارات الطالب، وتنمية اجتاهات الطالب الإيجابية نحو املواد التي يرونها �سعبة ومعقدة 
مثل الريا�سيات واللغات الأخرى، وتقليل ن�سبة امللل بني الطالب من التعلم، وتوفري عن�رص 
الإثارة والت�سويق بينهم، وتوفري فر�س التعلم الفردي بني الطالب، وامل�ساعدة على مراعاة 

الفروق الفردية بني الطالب.
وعلى الرغم من امليزات التي تتحقق خالل ا�ستخدام احلا�سوب اأداًة م�ساعدة يف التعليم فاإن 
هناك �سعوبات تواجه املعلمني عند ا�ستخدامه. وقد اأ�سار الأدب الرتبوي اإىل بع�س ال�سعوبات 
التي حتد من ا�ستخدامه ب�سكل كبري و�رصيع يف املدار�س. وقد متثلت يف قلة الربامج التعليمية 
املنا�سبة للمواد التعليمية الدرا�سية، وقلة وجود املعلمني املوؤهلني على ا�ستخدامه يف التعليم، 
الطالب  التفاعل الجتماعي بني  العربية، وعدم توفري  باللغة  التعليمية  الربامج  وندرة توافر 
مع  للتعامل  املنا�سبة  ال�سرتاتيجية  اختيار  على  القدرة  وعدم  التعلم،  عملية  خالل  والطالب 

احلا�سوب كو�سيلة تعليمية )�سعادة و�رصطاوي، 2003 ؛ ال�رصطاوي، 2001 ؛ ح�سن، 1995(. 
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ومن ال�سعوبات التي تواجه املدار�س يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم، 
التكلفة املرتفعة لالأجهزة، كما اأن تدريب املعلمني على ال�ستخدام الفعال يتطلب تكاليف، 
يحدث  قد  اأي خلل  على معاجلة  القادر  ال�سخ�س  تتطلب  التي  الأجهزة  اإىل �سيانة  اإ�سافة 
خالل العر�س، واأي�سا من ال�سعوبات التي تعرت�س املدار�س توفري املواد والأدوات امل�ساندة 

لعملية العر�س )جامعة القد�س املفتوحة، 2007(.
كما يواجه املعلمني خالل ا�ستخدامهم للحا�سوب يف التعليم �سعوبة توفري عدد الأجهزة 
املتنا�سب مع عدد الطلبة، وتوفري املختربات، وال�سيانة الالزمة للحوا�سيب، وتطويرها مبا 

يتنا�سب مع املواد التعليمية.
وي�سري اخلطيب )2001( اإىل اأن املعوق الأ�سا�س ل يكون يف قلة اأجهزة احلوا�سيب يف 
املدر�سة، واإمنا يف نوعية الأ�ساليب التعليمية التي ميتلكها املعلم ومدى منا�سبتها للمادة 

التعليمية، واملناهج املدر�سية التي تعزز ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم. 
نف�سه  الوقت  ويف  كثرية،  ميزات  التعليم  يف  احلا�سوب  ل�ستخدام  اأن  الباحث  ويرى 
�سعوبات تواجه املعلم اأثناء ا�ستخدامه كاأداة م�ساعدة يف التعليم. وحتى نرتقي بال�ستخدام 
التي  لل�سعوبات  وا�سح  حتديد  هناك  يكون  اأن  بد  ل  التعليم،  ميدان  يف  للحا�سوب  الأمثل 
للمعلمني  الرتبوية  املقرتحات  تقدمي  ميكن  حتى  للحا�سوب،  ا�ستخدامه  يف  املعلم  تواجه 
اجلوانب  تعزيز  ت�ساعدهم يف  التي  والتعليم،  الرتبية  �سلك  القرار يف  واأ�سحاب  والرتبويني 

ال�سلبية، والتغلب على ال�سعوبات التي تواجههم خالل ا�ستخدامهم للحا�سوب يف التعليم. 
وتتحدد م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�س الآتي:

"ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رص الأ�صا�صي ومعلماته يف ا�صتخدام 
احلا�صوب اأداًة م�صاعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل"؟

أهداف الدراسة:
�صعت الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق الهدفني الآتيني:

حتديد ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام  1 .
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل.

وعدد  اخلربة،  �سنوات  وعدد  العلمي،  واملوؤهل  النوع،  متغريات  دور  اإىل  التعرف  2 .
الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب، واملادة التي يدر�سها املعلم، وموقع املدر�سة 
ا�ستخدام  يف  ومعلماته  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  معلمي  تواجه  التي  ال�سعوبات  يف 

احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل.
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أسئلة الدراسة:
حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ما اأهم ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام  1 .
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟

هل للنوع)ذكر، اأنثى( اختالف يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي  2 .
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟

التي  ال�سعوبات  اختالف يف  درا�سات عليا(  بكالوريو�س،  العلمي)دبلوم،  للموؤهل  هل  3 .
تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة 

يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
�سنوات(  هل لعدد �سنوات اخلربة)5 �سنوات فما دون، من 6-10 �سنوات، اأكرث من 10. 4
يف  ومعلماته  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  معلمي  تواجه  التي  ال�سعوبات  يف  اختالف 

ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
هل للمادة التي يدر�سها املعلم)علوم، ريا�سيات( اختالف يف ال�سعوبات التي تواجه  5 .
يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  يف  ومعلماته  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  معلمي 

التعليم مبحافظة رام اهلل؟
هل ملوقع املدر�سة)مدينة، قرية( اختالف يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص  6 .

الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟

أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�صة احلالية يف الآتي:

حتديد ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام  1 .
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، مع و�سع اقرتاحات للتغلب عليها.
ال�سفية واملنهاج املدر�سي والظروف  للبيئة  التي تعود  ال�سعوبات  ال�سوء على  اإلقاء  2 .
اأ�سا�سًا  ت�سع  اإنها  حيث  التعليم،  يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  يف  املدر�سية 

ي�ستفيد منه اأ�سحاب القرار يف �سلك الرتبية والتعليم، من اأجل تذليل هذه ال�سعوبات.
التي  ال�سعوبات  حول  ومعلماته  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  ملعلمي  ا�ستبانة  تطوير  3 .
لإفادة  اهلل،  رام  مبحافظة  التعليم  يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  يف  تواجههم 
النابعة منها يف  والتو�سيات  الدرا�سة  نتائج  العتماد على  والباحثني يف  الرتبويني 

اإجراء البحوث على بيئات تربوية خمتلفة.
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حدود الدراسة:
تتمثل اأهم حدود الدرا�صة احلالية يف الآتي:

الأ�سا�سي  العا�رص  لل�سف  والريا�سيات  العلوم  معلمي  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رصت  1 .
ومعلماته يف حمافظة رام اهلل.

م. اأجريت الدرا�سة احلالية خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2007/2006. 2
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على قيا�س ال�سعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�سيات  3 .
التعليم  يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  يف  ومعلماته  الأ�سا�سي  العا�رص  لل�سف 

مبحافظة رام اهلل.
العلوم  معلمي  توجه  التي  ال�سعوبات  لقيا�س  امل�سممة  الأداة  يف  الدرا�سة  تتحدد  4 .
والريا�سيات لل�سف العا�رص ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم 

مبحافظة رام اهلل.

التعريفات اإلجرائية:

تتمثل اأهم املفاهيم اأو امل�صطلحات التي وردت يف الدرا�صة والتي حتتاج اإىل تو�صيح 
يف الآتي:

ال�سعوبة: و�سع يحتوي على عائق يحول بني املرء وبني حتقيق غر�سه املت�سل بهذا  1 .
الو�سع)زامل وا�سبيح، 2004(. ويعرفها الباحث بالعائق الذي يعرت�س معلم ال�سف 

العا�رص يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم داخل الغرفة ال�سفية.
القدرة على  ولها  تعليمات معينة،  تعمل طبقا ملجموعة  الكرتونية  اآلة  احلا�سوب: هو  2 .
من  جمموعة  خالل  من  وا�ستخدامها  ومعاجلتها  وتخزينها  املعلومات  ا�ستقبال 
وفقا  تعمل  الكرتونية  اآلة  اأنه  الباحث  ويعرفه   .)2000 زيد،  واأبو  الفتوح  الأوامر)اأبو 
املعلم  ي�ستخدمه  التعليمي حيث  ت�ستخدم يف خمتلف املجالت، ومنها  لنظام معني، 

و�سيلة تعليمية لإي�سال املعلومات واملفاهيم للطالب يف احلجرة الدرا�سية.
طلبة  الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سنف  الأ�سا�سي:  العا�رص  ال�سف  3 .
اأعمارهم 11 �سنة. ويعّد  اأنهم الفئة من الطالب الذين بلغت  ال�سف العا�رص الأ�سا�سي 

نهاية املرحلة الأ�سا�سية.
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الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من البحوث والدرا�سات ذات العالقة مبو�سوع البحث، والتي 
طبقت يف بيئات تربوية عربية واأجنبية خمتلفة. وقد اختريت)اأربع ع�رصة( درا�سة لها عالقة 
بظروف الدرا�سة احلالية ومتغرياتها. وروجعت بهدف التعرف اإىل الأمور التي ركزت عليها، 

واأهم نتائجها،  وعالقتها بالدرا�سة احلالية.
اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل حماولة  التي هدفت  درا�سة علي)1988(  الدرا�سات  ومن بني هذه 
احلا�سوب على حت�سيل من يعانون �سعوبات يف التعلم موازنة بالتعلم ال�سفي العتيادي 
مدار�س  اأربع  من  مدر�سة  كل  من  اأفراد  طالبا)10  من)40(  ع�سوائية  عينة  اختريت  حيث 
قبلي  اختبار  ُطبق  ثم  ال�سابطة،  التجريبية)20( طالبا وكذلك  املجموعة  خا�سة(، فكانت 
للتاأكد من تكافوؤ املجموعتني، ثم اأجري اختبار بعدي، وعولج اإح�سائيا. وقد اأ�سارت النتائج 
اإىل اأنه ل يوجد فرق ذي دللة اإح�سائية بني املجموعتني يعزى مل�ستوى املعاجلة)تدري�س 
باحلا�سوب، تدري�س بالطريقة التقليدية(، كما اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 

ملتغري موقع املدر�سة.
املتعلقة  امل�سكالت  معرفة  اإىل  هدفت  التي   )1990،Stine(ستاين� درا�سة  ويف 
با�ستخدام احلا�سوب يف غرفة ال�سف، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل العديد من امل�سكالت 
املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب، ومنها �سعوبات يف نقل اخلربات واملمار�سات والتطبيقات 
الناجحة، و�سعوبات يف فهم اخلربات والتدريبات والأن�سطة العملية التي من املمكن اأن تكون 

ناجحة وحتديدها، و�سعوبات يف تو�سيع اخلربات واملمار�سات والتدريبات الناجحة.
 وقام �سالمة)1991( بدرا�سة هدفت اإىل ا�ستعرا�س الإجراءات التي اتبعت يف اإدخال 
احلا�سوب اإىل املدار�س اخلا�سة الأردنية مثل: تدريب املعلمني واإن�ساء املختربات وجتهيزها 
و�رصاء الأجهزة وتاأليف الكتب..الخ.وقد طرحت الدرا�سة ت�ساوؤلت عدة منها، ما اأهم العقبات 
التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام احلا�سوب يف املدر�سة اخلا�سة الأردنية. وقد تكونت عينة 
الدرا�سة من املدار�س اخلا�سة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ل�سوؤون التعليم اخلا�س يف 
حمافظة عمان الكربى التي ت�ستخدم احلا�سوب يف التعليم، وبلغ عدد هذه املدار�س)129( 
احلا�سوب  معلمي/معلمات  وعدد  وطالبة.  طالبًا  طلبتها)20387(  عدد  وبلغ  مدر�سة، 
فيها)141( معلما ومعلمة، ومتثلت اأداة الدرا�سة بال�ستبانة. وكان من اأبرز نتائج الدرا�سة 
اأن متو�سط عدد اأجهزة احلا�سوب يف املدر�سة الواحدة بلغ 6.5 اأجهزة، وقلة توافر الربجميات 
املنتجة من الطلبة ومن املعلمني. وقلة اهتمام اإدارة املدر�سة با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم. 

كما اأ�سارت اإىل �سعف التدريب والتاأهيل يف جمالت ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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وهدفت درا�سة عبد اهلل وال�سويدي)1992( اإىل حتديد اجتاهات املعلمني نحو الو�سائل 
التعليمية احلديثة امل�ساعدة يف قطر، حيث اعترب احلا�سوب من اأهم هذه الو�سائل واأحدثها. 
الثالث)البتدائية،  التعليمية  املراحل  من  ومعلمة  معلم  من)300(  الدرا�سة  عينة  وتاألفت 
الدرا�سة من  اأداة  الإناث. وتكونت  الذكور م�ساويا لعدد  والإعدادية، والثانوية(، وكان عدد 
هذين  جانب  من  اأعد  التدري�س  يف  احلديثة  التعليمية  الو�سائل  نحو  لالجتاهات  مقيا�س 
املعلمني  اجتاهات  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  فقرة.  من)24(  ويتكون  الباحثني، 
وقد  عام.  ب�سكل  ال�سلبية  اإىل  متيل  احلا�سوب  فيها  مبا  التعليمية  الو�سائل  نحو  واملعلمات 
ظهر اأن معلمي املرحلة البتدائية ومعلماتها اأكرث ايجابية من غريهم، يليهم معلمو املرحلة 
اجتاهات  كانت  كما  ومعلماتها.  الثانوية  املرحلة  معلمو  واأخريا  ومعلماتها،  الإعدادية 

الذكور من املعلمني اأكرث اإيجابية من الإناث.
مناهج  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  اإىل  هدفت  درا�سة   )1993  ،White(وايت وطبق 
وبينت  التدري�س.  ا�سرتاتيجيات  من  ومتنوعة  جديدة  كا�سرتاتيجية  املتو�سطة  املدار�س 
النتائج اأن طلبة املدار�س املتو�سطة يعملون على املوازنة بني ما تعلموه يف جمال احلا�سوب 
وبني املواد الأخرى، واأن املعلمني الذين ل ميتلكون خربة يف التعليم ل ي�سجعون ا�ستخدامه 
احل�سول  �سعوبة  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  واأ�سارت  كبرية،  �سعوبات  ويواجهون  املدار�س  يف 
من  بالعديد  الدرا�سة  وخرجت  املدار�س.  يف  املادي  لل�سيق  الالزمة  واملواد  الأجهزة  على 

التو�سيات اأهمها تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب.
واأجرى العجلوين)1994( درا�سة هدفت اإىل تق�سي اأثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي يف 
تنمية التفكري الناقد يف مادة اجلغرافيا لدى طلبة ال�سف الأول الثانوي يف اربد، واختريت 
اإىل  ع�سوائيا  وزعوا  وطالبة،  طالبا  تكونت من)120(  ع�سوائي، حيث  ب�سكل  الدرا�سة  عينة 
وطالبة  طالبا  من)60(  وتاألفت  التجريبية.  واملجموعة  ال�سابطة،  املجموعة  جمموعتني: 
من)60(  تاألفت  التجريبية  واملجموعة  التقليدية،  بالطريقة  التعليمية  املادة  ودر�ست 
التفكري  التعليمية با�ستخدام احلا�سوب، وطوّر اختبار يقي�س  طالبا وطالبة ودر�ست املادة 
اإىل وجود فروق ذات  النتائج  واأ�سارت  التجربة.  الناقد، قدم لكال املجموعتني بعد تطبيق 
دللة اإح�سائية بني الطلبة الذي در�سوا با�ستخدام احلا�سوب، وبني الذين در�سوا بالطريقة 
العتيادية، ول�سالح املجموعة التجريبية، واأن قلة التدريب املوجه للمعلمني على ا�ستخدام 
احلا�سوب يوؤثر �سلبا على توظيفه ب�سكل ناجح يف التعليم. واأو�ست الدرا�سة ب�رصورة القيام 

بتدريب املعلمني على مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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وهناك درا�سة ايتو )Ito، 1996( التي هدفت اإىل التعرف اإىل ا�ستخدام احلا�سوب يف 
تعليم الريا�سيات يف اليابان من حيث النجاح اأو الف�سل موازنة مبا هو قائم يف الوليات 
املوازنة  اأجل  من  املتحدة  والوليات  اليابان  من  كل  يف  الدرا�سة  اأجريت  وقد  املتحدة. 
بينهما يف مدى جناح ا�ستخدام احلا�سوب يف تعلم الريا�سيات. واأ�سار الباحث اإىل اأنه يف 
عام)1990( كانت ن�سبة اإدخال احلا�سوب اإىل املدار�س اليابانية كالآتي: )41%( يف املدار�س 
الأ�سا�سية، و)75%( من الربامج يف املدار�س املتو�سطة، و )99%( يف املدار�س الثانوية، وقد 
ا�ستخدم)35%( من الربامج لأغرا�س تعليم الريا�سيات والعلوم. وكانت الوليات املتحدة قد 
اأدخلت احلا�سوب اإىل مدار�سها قبل اليابان بع�رصين عامًا، وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل 
اإمكانية ال�ستفادة من التجربة الأمريكية حول ا�ستخدام احلا�سوب يف تعليم الريا�سيات، 
و�سملت الدرا�سة معلمني اأمريكيني ويابانيني. ومن بني النتائج التي اأ�سارت اإليها الدرا�سة 
اأن املعلم املتدرب على ا�ستخدام احلا�سوب ميتلك املهارات التي متكنه من ا�ستخدامه ب�سكل 
وتدريبهم  للمعلمني  احلوافز  زيادة  اأهمها  التو�سيات  من  بالعديد  الدرا�سة  واأو�ست  فعال. 

على ا�ستخدام احلوا�سيب.
وقام كيني)Kenny، 1996( الوارد يف اجلبيلي )1999( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف 
اإىل اأثر ا�ستخدام التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب على التح�سيل يف الريا�سيات لطلبة ال�سف 
الثاين الأ�سا�سي، حيث تكونت عينة الدرا�سة من)171( طالبا ق�سموا اإىل جمموعتني: �سابطة 
العادية،  بالطريقة  التدري�س  تلقوا  طالبا  ال�سابطة من)89(  املجموعة  وتاألفت  وجتريبية. 
با�ستخدام  التدري�س  من  دقيقة  ثالثني  تلقوا  طالبا  التجريبية من)82(  املجموعة  وتاألفت 
نتائج  قورنت  وقد  ال�سف.  يف  املنتظم  التدري�س  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سبوع،  كل  احلا�سوب 
التح�سيل. وبينت نتائج  للتفوق يف   )Misouri( املجموعتني با�ستخدام اختبار مي�سوري
املوازنة اأنه ل توجد فروق ذات دللة بني نتائج املجموعة التي تلقت التدري�س بالطريقة 
التدري�س  اإىل  بالإ�سافة  احلا�سوب  با�ستخدام  التدري�س  تلقت  التي  واملجموعة  العادية، 
املنتظم يف ال�سف، وا�ستنتجت الدرا�سة من ذلك اأن التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب طريقة غري 

فعالة يف زيادة حت�سيل الطالب يف الريا�سيات)اجلبيلي، 1999(.
واأجرى لوفلي�س)Loveless، 1996( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل اأ�سباب عدم ا�ستخدام 
احلوا�سيب ب�سكل كبري يف املدار�س. وت�سري الدرا�سة اإىل اأنه على الرغم من امتالك املدار�س 
الأمريكية ل)5.8( مليون جهاز حا�سوب؛ اأي اأن لكل ت�سعة طالب جهاز حا�سوب واحداً، اإل 
اأنه توجد العديد من ال�سعوبات اأمام تعلم احلا�سوب وتعليمه. وك�سفت نتائج الدرا�سة اأن اأهم 
ال�سعوبات تتمثل يف اجتاهات املعلمني والطلبة ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتعليمه، 
ووجود م�سكالت تنظيمية يف النظام املدر�سي تتعلق با�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية 

تعلمية، ووجود نق�س يف اأجهزة احلا�سوب.
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ال�سف  طلبة  يواجهها  التي  ال�سعوبات  م�سح  اإىل  امل�رصي)1997(  درا�سة  وهدفت 
العا�رص الأ�سا�سي يف حمافظة اربد الأردنية يف تعلم مادة احلا�سوب من وجهة نظر املعلمني 
والطلبة. وقد خرجت الدرا�سة بالعديد من النتائج املتعلقة بظروف املدر�سة، متثلت بكرثة 
اأعداد الطلبة يف ال�سف الواحد، وبالتايل �سعوبة التعامل مع الفروق الفردية، وندرة املراجع 
ال�سعبة  الطلبة يف  الدرا�سة باحلد من زيادة عدد  والدوريات املتعلقة باحلا�سوب. واأو�ست 

ال�سفية الواحدة.
واأجرى طوالبة)1997( درا�سة هدفت اإىل تق�سي اجتاهات معلمي املرحلتني الأ�سا�سية 
اإىل  اأي�سا  تعلمية. وهدفت  تعليمية  كو�سيلة  احلا�سوب  ا�ستخدام  نحو  ومعلماتها  والثانوية 
حتديد وجهتي نظر املعلمني ملعلم وخمترب احلا�سوب وحتديد حاجاتهم التدريبية، ومعوقات 
معلما  من)280(  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التعليم.  يف  م�ساعدة  كو�سيلة  احلا�سوب  ا�ستخدام 
ومعلمة، منهم)144( معلما و)136( معلمة يف املدار�س احلكومية مبديرية اربد الأوىل يف 
اإيجابية نحو احلا�سوب  العينة اجتاهات  اأفراد  اأن لدى  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  الأردن. وقد 
ب�سكل عام، ونحو ا�ستخدامه كو�سيلة تعليمية تعلمية ب�سكل خا�س. كما اأ�سارت النتائج اإىل 
املعوقات  وا�ستخدامه كو�سيلة، ووجود بع�س  احلا�سوب  للتدريب على  العينة  اأفراد  حاجة 

ل�ستخدام احلا�سوب يف املدار�س.
وطبق اأبو عمر)1998( درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء واقع ا�ستخدام احلا�سوب واجتاهات 
الطلبة واملعلمني نحوه يف املدار�س احلكومية يف حمافظات جنوب الأردن. وتاألفت عينة 
طالبا  اأ�سل)6994(  من  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  من  وطالبة  طالب  من)700(  الدرا�سة 
وطالبة للعام الدرا�سي)1998/1997(. اأما عينة املعلمني فتكونت من)47( معلما ومعلمة 
مت اأربع ا�ستبانات لغايات: اإدخال  مٍّ من املجتمع الأ�سلي البالغ)64( معلما ومعلمة. وقد �سُ
لالجتاهات  وا�ستبانات  للطالب،  والأخرى  للمعلمني  اإحداها  املدار�س  اإىل  احلا�سوب  مادة 
اإحداها للمعلمني والأخرى للطالب. وقد بينت نتائج الدرا�سة اأهم اجلوانب  نحو احلا�سوب: 
املدر�سي،  الكتاب  تتمثل يف �سعف  التي  املدار�س  ا�ستخدام احلا�سوب يف  ال�سلبية لظروف 
و�سعف التاأهيل الرتبوي ملعلمي احلا�سوب، ووجود بع�س ال�سعوبات اأهمها قلة عدد اأجهزة 

احلا�سوب املتوافرة يف املدار�س.
بو�ساطة  التعلم  اأ�سلوب  ا�ستخدام  اأثر  اإىل تق�سي  درا�سة هدفت  بادي)2001(  واأجرى 
�سلفيت  حمافظة  يف  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  طلبة  حت�سيل  يف  التعليمي  احلا�سوب 
الفل�سطينية يف مبحث الكيمياء، موازنة باأ�سلوب املحا�رصة التقليدية وال�رصح العادي يف 
التعليم. وتكونت عينة الدرا�سة من)57( طالبا وطالبة موزعني على جمموعتني، جمموعة 
جتريبية واأخرى �سابطة. وتلقى اأفراد عينة الدرا�سة املعلومات العلمية �سواء بو�ساطة اأ�سلوب 
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املحا�رصة وال�رصح العادي، اأو بو�ساطة ا�ستخدام اأ�سلوب احلا�سوب التعليمي يف جمموعات 
ف�سلت فيها الذكور عن الإناث. وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
الذين  والطلبة  التعليمي،  احلا�سوب  تعلموا عن طريق  الذين  الطلبة  يف متو�سطات حت�سيل 
اإىل عدم وجود فروق ذات دللة  النتائج  اأ�سارت  التقليدي. كما  الأ�سلوب  تعلموا عن طريق 

اإح�سائية يف متو�سطات حت�سيل الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س.
بي�سك  فيجوال  لغة  ا�ستخدام  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  اأبو زعرور )2003(  درا�سة  وهدفت 
تعلم  يف  اإجنازهم  ودافع  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  لطلبة  واملوؤجل  الآين  التح�سيل  على 
الريا�سيات يف مدينة نابل�س. وقد طبقت اأدوات الدرا�سة على عينة من )140( طالبا وطالبة 
من طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي بنابل�س، واختريت �سعبتان)�سعبة للذكور واأخرى لالإناث( 
املحو�سب  الربنامج  با�ستخدام  ودر�ستا  التجريبيتني،  ال�سعبتني  متثالن  ع�سوائية  بطريقة 
بلغة الفيجوال بي�سك كطريقة تدري�س، وكان عدد اأفرادها )80( طالبًا وطالبة، منهم)42( 
طالبًا و)38( طالبة، اأما ال�سعبتان الأخريان، فقد در�ستا با�ستخدام طريقة التدري�س ال�سفي 

العتيادي، وكان عدد اأفرادها)60( طالبًا وطالبة، منهم )30( طالبًا و )30( طالبة.
للعام  الريا�سيات  مادة  الأ�سا�سي يف  ال�سابع  ال�سف  القبلي يف  الختبار  اعتمد  وقد 
الدرا�سي الأول 2004/2003 للتحقق من تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�سابطة. 
الأعداد  درا�سة  من  مبا�رصة  النتهاء  بعد  الدرا�سة  جمموعتي  على  الآين  الختبار  طبق  ثم 
اأ�سبوعني  للريا�سيات، وبعد مرور  ال�سابع  ال�سف  الثانية من كتاب  الوحدة  ال�سحيحة يف 
على انتهاء تطبيق الختبار الآين، اأجري للطلبة الختبار املوؤجل وهو الختبار الآين ذاته. 
وقد اأظهرت الدرا�سة العديد من النتائج منها وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى 
الدللة)α =0.01( بني متو�سطات التح�سيل العلمي لطلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى 
ملتغري طريقة التعليم ومتغري اجلن�س، وكان الفارق ل�سالح املجموعة التجريبية اأي ا�ستخدام 

الربنامج املحو�سب. 

تعليق على الدراسات السابقة:
احلا�صوب،  مبو�صوع  العالقة  ذات  ال�صابقة  للدرا�صات  الباحث  مراجعة  �صوء  يف 

يتبني ما ياأتي:
ا�ستخدام  يف  املعلمني  تواجه  التي  ال�سعوبات  تناولت  التي  الدرا�سات  يف  قلة  هناك  1 .
التعليم  تكنولوجيا  فيه  تطورت  الذي  الوقت  يف  التعليم.  يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب 

وكان لها تاأثريها الفعال يف عمليتي التعليم والتعلم.
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ا�ستخدام  يف  املعلمني  تواجه  التي  ال�سعوبات  تناولت  درا�سة  على  الباحث  يعرث  مل  2 .
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم بفل�سطني.

للحا�سوب  خمتلفة  زاوية  من  مو�سوعات  تناولها  حيث  من  الدرا�سات  هذه  تتنوع  3 .
وا�ستخداماته يف التعليم، مثل: ا�ستخدام لغة فيجوال بي�سك على التح�سيل الآين واملوؤجل، 
احلا�سوب،  �سمنها  من  احلديثة  التعلمية  التعليمية  الو�سائل  نحو  املعلمني  واجتاهات 

واأثر احلا�سوب على التح�سيل الدرا�سي، واأثره يف تنمية التفكري الإبداعي والناقد.
ا�ستخدام  اأهمية  حيث  من  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  مع  احلالية  الدرا�سة  تت�سابه  4 .
بذلك مع  اتفقت  التي حتققها، حيث  والنتائج  الدرا�سة  واأهداف  التعليم،  احلا�سوب يف 

 )1996،Kenny( ودرا�سة كيني ،)درا�سة بادي)2001
( على تناول امل�سكالت  5 .1990 ،Stine( ركزت بع�س الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �ستاين

املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب من زاوية الغرفة ال�سفية.
 ،) اأبو عمر )1998(، ودرا�سة طوالبة )1997. 6 ال�سابقة كدرا�سة  الدرا�سات  ركزت بع�س 
ودرا�سة وايت )White، 1993( على تناول اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب 

يف التعليم وواقع ا�ستخدامه يف التعليم.
( يف  ال�سابقة وهي: درا�سة علي )1988. 7 الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن بع�س  تختلف 

تناولها للحا�سوب، واأثره على التح�سيل الدرا�سي.
متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها لل�سعوبات التي تواجه معلمي  8 .
العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم 

من ثالثة جمالت وهي: البيئة ال�سفية، واملنهاج املدر�سي، والظروف املدر�سية.
من  البحث  عينة  ا�ستخدامها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  متيزت  9 .
ودرا�سة   ،)1998( عمر  اأبو  درا�سة  مع  بذلك  اتفقت  بينما  واملعلمات  املعلمني  فئة 
 ،)1996  ،Ito(اإيتو ودرا�سة   ،)1996  ،Loveless(لوفلي�س ودرا�سة  طوالبة)1997(، 
ودرا�سة  وال�سويدي)1992(،  اهلل  عبد  ودرا�سة   ،)1993  ،White(وايت ودرا�سة 

 ،)1990 ،Stine(ودرا�سة �ستاين ،)سالمة)1991�
العلمي،  املوؤهل  تناولها ملتغريات  ال�سابقة يف  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن  متيزت  10 .

وموقع املدر�سة، واملادة التي يدر�سها املعلم.
الطريقة واإلجراءات:
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تتمثل اأهم اإجراءات الدرا�سة احلالية وطريقتها يف الآتي:
منهجية الدراسة:

البحث وذلك  الو�سفي امل�سحي امليداين، ملنا�سبته لأغرا�س  الباحث املنهج  ا�ستخدم 
من خالل ا�ستخدام ا�ستبانة خا�سة بذلك.

جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص 
من  ومعلمة،)93(  معلم  عددهم)212(  والبالغ  اهلل،  رام  حمافظة  يف  ومعلماته  الأ�سا�سي 

الذكور و)119( من الإناث.

عينة الدراسة:

اختار الباحث عينة ع�سوائية ب�سيطة مكونة من)148( معلم ومعلمة من اأفراد جمتمع 
الدرا�سة منهم)61( معلمًا و)87( معلمة، وبن�سبة بلغت)69.8%(. واجلدول)1( يو�سح توزيع 

اأفراد العينة تبعًا ملتغريات الدرا�سة:

اجلدول)1(
توزيع عينة الدراسة من املعلمني واملعلمات تبعاً ملتغريات النوع واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة 

والدورات التدريبية يف جمال احلاسوب واملادة اليت يدرسها وموقع املدرسة
țɀȶǲƫǟ țɀȺȱǟ

ɂǮȹǕ Ȁȭǽ
Čďē ēĒ đČ
ĕČċċ ĕĐē,ē ĕďČ,č

ɄȶȲȞȱǟ ȰȽǘƫǟ
ǠɆȲȝ ǧǠȅǟǿǻ ȃɀɅǿɀȱǠȮǣ ȳɀȲǣǻ

Čďē ē ČčĒ ČĎ
ĕČċċ ĕĐ,ď ĕĐē,ē ĕē,ē

ǥƎƪǟ ǧǟɀȺȅ ǻǼȝ

ǧǟɀȺȅ Čċ ȸȵ ȀǮȭǕ ǧǟɀȺȅČċ-đȸȵ ȷȿǻ Ǡȶȥ ǧǟɀȺȅ Đ

Čďē ďĔ Đč ďĒ
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ĕČċċ ĕĎĎ,Č ĕĎĐ,Č ĕĎČ,ē
ǠȾȅǿǼɅ Ɣȱǟ ǥǻǠƫǟ

ǧǠɆȑǠɅǿ ȳɀȲȝ
ĕČďē Ēď Ēď
ĕČċċ ĕĐċ ĕĐċ

ǦȅǿǼƫǟ Ȝȩɀȵ

ǦɅȀȩ ǦȺɅǼȵ
ĕČďē ČČĔ čĔ
ĕČċċ ĕēċ,ď ĕČĔ,đ

أداة الدراسة:
ال�سف  معلمي  تواجه  التي  بال�سعوبات  اخلا�سة  احلالية  الدرا�سة  اأداة  الباحث  طور 
العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، 
والدرا�سات  الرتبوي  الأدب  مراجعة  وبعد  املعلمني،  من  عدد  مع  اأجريت  التي  املقابالت  من 
ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة. وقد ت�سمنت ال�ستبانة ر�سالة موجهة للمعلمني وفيها 
ق�سمان: الأول، يت�سمن املتغريات املتعلقة باملعلمني. والق�سم الثاين يتكون من قائمة مكون 
من)33( �سعوبة موزعة على ثالثة جمالت: ال�سعوبات املتعلقة بالبيئة ال�سفية)8( فقرات، 
وال�سعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي)8( فقرات، و)17( فقرة لل�سعوبات املتعلقة بالظروف 
املدر�سية. ومت�ست الفقرات مع مقيا�س ليكرت اخلما�سي لقيا�س ال�سعوبات التي تواجه معلمي 

ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التدري�س.

صدق األداة:
اأداة الدرا�سة احلالية على عدد من املحكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�س  عر�ست 
يف هذا املجال من بع�س املدار�س الأ�سا�سية، ومن كلية العلوم الرتبوية –الأنروا برام اهلل، 
القد�س املفتوحة/فرع نابل�س، وفرع رام اهلل،  الوطنية بنابل�س، وجامعة  النجاح  وجامعة 
ما  تقي�س  الأداة  فقرات  اأن  على  املحكمون  اأجمع  وقد  الأداة.  للتاأكد من �سدق  يطا،  وفرع 
عليها)%70(  اأجمع  التي  للفقرات  والإ�سافة  واحلذف  التعديل  اأجري  وقد  لقيا�سه،  و�سعت 

فاأكرث من املحكمني.
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ثبات األداة:
لقد تاأكد الباحث من ثبات اأداة الدرا�سة)ال�ستبانة( با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، 

واجلدول)2( يو�سح ثبات الأداة وفق املجالت املكونة لال�ستبانة:

اجلدول)2(
معامل كرونباخ ألفا للمجاالت املكونة لالستبانة

ǧǠǤǮȱǟ ǦȶɆȩ ȯǠǲƫǟ
ċ,Ēđ ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǟ
ċ,Ĕċ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ
ċ,ēĒ ǦɆȅǿǼƫǟ ȣȿȀȚȱǟ
ċ,Ĕč ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

معامالت  هي  ال�ستبانة  ملجالت  الثبات  معامالت  قيم  اأن  اجلدول)2(  من  يت�سح 
ثبات جيدة، وقد بلغ معامل الثبات الكلي)0.92(، وهو معامل ثبات مرتفع ويفي باأغرا�س 

الدرا�سة.

متغريات الدراسة:
تتمثل متغريات الدرا�سة احلالية يف الآتي:

اأوًل: املتغريات امل�صتقلة: وت�سمل الآتي:
•نوع املعلم: وله م�ستويان:)ذكر، اأنثى(. 	

•املوؤهل العلمي: وله ثالثة م�ستويات:)دبلوم، بكالوريو�س، درا�سات عليا(. 	
• �سنوات،  عدد �سنوات اخلربة: وله ثالثة م�ستويات:)5 �سنوات فما دون، من 10-6	

اأكرث من 10 �سنوات(.
•املادة التي يدر�سها: وله م�ستويان:)علوم، ريا�سيات(. 	

•موقع املدر�سة: وله م�ستويان:)مدينة، قرية(. 	
املتغري التابع: ويتمثل يف ا�ستجابة اأفراد العينة على ا�ستبانة الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية:
للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة،  نتائج  حتليل  اأجل  من 

الجتماعية)SPSS( وفيما ياأتي املعاجلات الإح�سائية التي ا�ستخدمت:
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- املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، والن�سب املئوية.
.)Independent - t- test(ملجموعتني م�ستقلتني )اختبار)ت -

.One Way ANOVA اختبار حتليل التباين الأحادي -
- اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية.

خطوات الدراسة:
تتمثل خطوات الدرا�صة احلالية يف الآتي:

الأ�سا�سي  العا�رص  لل�سف  والريا�سيات  العلوم  معلمي  من  عدد  مع  مقابالت  •اإجراء  	
ومعلماته يف حمافظة رام اهلل لال�ستف�سار منهم عن ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة 

يف التعليم وال�سعوبات التي تواجههم.
•اإجراء مقابالت مع عدد من مديري املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة رام اهلل ومديراتها  	
لال�ستف�سار عن ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم، والإمكانات املتوافرة 

يف املدر�سة.
•مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة لال�ستفادة  	

منها يف تطوير ال�ستبانة.
•تطوير اأداة الدرا�سة احلالية واإخراجها ب�سورتها الأولية. 	

الدرا�سة عن طريق عر�سها على جلنة من املحكمني من ذوي  اأداة  •التاأكد من �سدق  	
اخلربة والخت�سا�س.

•ح�ساب معامل ثبات الأداة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا. 	
•حتديد جمتمع الدرا�سة. 	

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  العام يف  التعليم  دائرة  ر�سمي من  اإذن  •احل�سول على  	
العلوم  معلمي  على  ال�ستبانة  توزيع  اأجل  من  اهلل  رام  تربية  ومكتب  الفل�سطينية 

والريا�سيات لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف حمافظة رام اهلل.
•جمع ال�ستبانات عن طريق بريد الرتبية والتعليم مبحافظة رام اهلل. 	

للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  با�ستخدام  احلا�سوب  اإىل  واإدخالها  ال�ستبانات  •ترميز  	
.)SPSS(الجتماعية

•ا�ستخراج النتائج وتف�سريها وو�سع التو�سيات. 	
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

بعد ا�ستخدام الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( ا�ستخرجت النتائج ثم بوبت 
يف جداول متهيداً لعر�سها ومناق�ستها يف �سوء اأ�سئلة الدرا�سة وفر�سياتها وهي كالآتي:

أواًل: النتائج املتعلقة بالسؤال األول مع املناقشة:

لقد ن�س ال�سوؤال الأول للدرا�سة احلالية على الآتي:
ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رص الأ�صا�صي ومعلماته يف ا�صتخدام 

احلا�صوب اأداة م�صاعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وللتعرف اإىل درجة ال�سعوبة التي تواجه معلمي العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص 
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، ا�ستخدم 
الباحث التقديرات التي اعتمد عليها العديد من الباحثني يف درا�سات وبحوث تربوية �سابقة 

وهي كالتي:
اأقل من)3( درجات تقدير منخف�س.

من)3( وحتى)3.7( درجة تقدير متو�سط.
اأكرث من)3.7( درجة تقدير مرتفع.

املئوية  والن�سب  املتو�سطات احل�سابية  الباحث  ا�ستخدم  الأول،  ال�سوؤال  ولالإجابة عن 
اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  تواجههم يف  التي  لل�سعوبات  واملعلمات  املعلمني  تقدير  ودرجة 

م�ساعدة يف التعليم، واجلداول)3، 4، 5، 6( تبني ذلك:

املجال الأول: ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة ال�صفية:

اجلدول)3(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات اليت 

تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم

 ǦǱǿǼȱǟ  ǦǤȆȺȱǟ
ǦɅɀǞƫǟ

ŸǠȆƩǟ ȔȅɀǪƫǟ ǥǿǠǤȞȱǟ Ȍȹ
ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧǠǣɀȞȎȱǟ ȯǠƭ :ăɍȿǕ

 ȴȩǿ
ǥȀȪȦȱǟ

ȔȅɀǪȵ ĕĒČ Ď,ĐĐ  ǻǟǼȝǕ Ȝȵ ǦȹǿǠȪȵ ǦɆȦȎȱǟ ǦȥȀȢȱǟ ǦǵǠȆȵ ȀȢȍ
 ȸȵ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȏȀȝ Ž ǠǤȲȅ ȀǭǘɅ ɃǾȱǟ ÛǦǤȲȖȱǟ

.ǡɀȅǠƩǟ ȯɎǹ
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ȜȦǩȀȵ ĕēĒ,ē ď,ĎĔ .ȏȀȝ ǦȉǠȊǣ ǦɆȦȎȱǟ ǦȥȀȢȱǟ ȂɆȾƟ ȳǼȝ

ȔȅɀǪȵ ĕđč,č Ď,ČČ  ǦɆȲȶȞȱ ǦǤȅǠȺƫǟ ǦɅɀȾǪȱǟ ƂǙ ǦɆȦȎȱǟ ǦȥȀȢȱǟ ǿǠȪǪȥǟ
.ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǠǣ ȏȀȞȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒđ Ď,ēċ .ȤȎȱǟ ǦȥȀȡ Ǿȥǟɀȹ ɄȖȢǩ ȀǝǠǪȅ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝ

ȜȦǩȀȵ ĕĔč,č ď,đČ  ȏȀȞɆȱ ȤȎȱǟ ǦȥȀȡ Ž ǡɀȅǠǵ ȁǠȾǱ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝ
.ȼȱɎǹ ȸȵ

ȜȦǩȀȵ ĕēĐ,đ ď,čē .(L. C. D.)Ƀǻ Ʉȅ ȯǟ ȁǠȾǱ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝ

ȔȅɀǪȵ ĕđĐ,č Ď,čđ .ǦǤȲȖȱǟ ȳǠǲǵɉ ǦǤȅǠȺƫǟ ǼȝǠȪƫǟ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝ

ȔȅɀǪȵ ĕđđ,ē Ď,Ďď .ȤȎȱǟ ǦȥȀȡ Ž ǦǤȅǠȺƫǟ ǥǿǟȀƩǟ ǦǱǿǻ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝ

ȜȦǩȀȵ ĕĒĐ,ē Ď,ĒĔ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

يتبني من اجلدول)3( اأن الفقرات)2، 4، 5، 6( ح�سلت على درجة تقدير مرتفع، وكانت 
اأعلى الفقرات ح�سلت على درجة �سعوبة مرتفعة تن�س على اأن  »عدم جتهيز الغرفة ال�سفية 
اأما الفقرات)1، 3، 7، 8( فقد ح�سلت على درجة تقدير متو�سط. يف حني  ب�سا�سة عر�س«، 

ح�سلت الدرجة الكلية للمجال الأول املتعلق بالبيئة ال�سفية على درجة تقدير مرتفع.
ويعزو الباحث هذه النتائج اإىل اأن البيئة ال�سفية يف معظم املدار�س تعاين من نق�س 
يف املواد، وذلك من حيث �سغر م�ساحة الغرفة ال�سفية موازنة مع اأعداد الطلبة، وهذا يوؤدي 
 L. C.(اإح�سار احلا�سوب للغرفة ال�سفية مع م�ستلزماته كجهاز اإىل عدم قدرة املعلم على 
.D(. يف حني اأن بع�س الغرف ال�سفية يف بع�س املدار�س تكون جمهزة بالأ�سياء الب�سيطة 
كاملقاعد للطلبة، اإل اأن هذا الأمر ل ي�سجع املعلم على ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف 
عدم  اإىل  اإ�سافة  ا�ستخدامه،  اأراد  ما  اإذا  تواجهه  ك�سعوبات  اأمامه  تقف  وبالتايل  التعليم، 

توافر احلوا�سيب واملواد الالزمة لعملية العر�س يف املدر�سة. 
وعند املوازنة بني نتائج الدرا�سة احلالية، وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة، تبني وجود 
اتفاق مع بع�س نتائج درا�سة �سالمة)1991( ودرا�سة لوفلي�س)Loveless،1996(، ودرا�سة 
وجميعها   )1993  ،White(وايت ودرا�سة  امل�رصي)1997(،  ودرا�سة  عمر)1998(،  اأبو 
الالزمة ل�ستخدام احلا�سوب  اأجهزة احلا�سوب واملواد والتجهزيات  اأكدت وجود نق�س يف 

يف الغرفة ال�سفية.
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املجال الثاين: ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�صي:

اجلدول)4(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات اليت 

تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم

 ǦǱǿǼȱǟ  ǦǤȆȺȱǟ
ǦɅɀǞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ǥǿǠǤȞȱǟ Ȍȹ
ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧǠǣɀȞȎȱǟ ȯǠƭ :ƾɆȹǠǭ

 ȴȩǿ
ǥȀȪȦȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒď,ď Ď,Ēč  ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ȴȲȞƫǟ ȜɆǲȊǩ Ž ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ ȤȞȑ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒď,ď Ď,Ēč  Ž ǡɀȅǠƩǟ ǿȿǻ ȂɅȂȞǩ Ž ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ ȤȞȑ
.ȴɆȲȞǪȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒđ,ē Ď,ēď  ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǠǣ ȴǪő Ɣȱǟ ǦȖȊȹɉǟ ǦȲȩ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž

ȜȦǩȀȵ ĕĔċ ď,Đċ  ȸȝ ǼȞǪǤɅ ȴȲȞƫǟ ȰȞƶ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ ǥǻǠȵ ȴǲǵ Ǝȭ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒď,ď Ď,Ēč
 ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ ǠȾɆȱǙ ȧȀȖǪɅ Ɣȱǟ ȜɆȑǟɀƫǟ ǦȞɆǤȕ
 Ž ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ȜǲȊǩ ɍ

.ȴɆȲȞǪȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒĐ,ď Ď,ĒĒ  ǢɆȱǠȅɉǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ ȁȂȞɅ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǦɅǼɆȲȪǪȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒď,ē Ď,Ēď  ȰǝǠȅɀȱǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ ȁȂȞɅ
.ǥǻǼǶƫǟȿ ǦɅǼɆȲȪǪȱǟ ǻǟɀƫǟȿ

ȔȅɀǪȵ ĕĒĎ,đ Ď,đē  ȸȝ ƗȢǪȆɅ ȴȲȞƫǟ ȰȞƶ ȰȮȊǣ ǯǠȾȺƫǟ Ž ȴɆȽǠȦƫǟ ȏȀȞǩ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒđ,đ Ď,ēĎ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

النابعة  بال�سعوبات  املتعلقة  الثاين  املجال  فقرات  اأن جميع  يت�سح من اجلدول)4( 
من  »املنهاج املدر�سي« وهي)9، 10، 11، 12، 14، 15( والدرجة الكلية للمجال قد ح�سلت 
على درجة تقدير مرتفع، وكانت اأعلى فقرة ح�سلت على درجة �سعوبة مرتفعة تن�س على 
اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  عن  يبتعد  املعلم  يجعل  املدر�سي  املنهاج  مادة  حجم  »كرب  اأن  
م�ساعدة يف التعليم«، بينما الفقرة)16( التي تن�س على اأن  »تعر�س املفاهيم يف املنهاج 
ب�سكل يجعل املعلم ي�ستغني عن ا�ستخدام احلا�سوب« قد ح�سلت على درجة تقدير متو�سط. 
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اأهم ال�سعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص  اأن من  وهذا يعني 
املنهاج  حجم  كرب  التعليم  يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  نحو  ومعلماته  الأ�سا�سي 
ا�ستخدام  ت�سجع على  املدر�سي ل  املنهاج  اإليها  التي يتطرق  املوا�سيع  املدر�سي، وطبيعة 

احلا�سوب، بل تعزيزه لالأ�ساليب التعليمية التقليدية.
ويعزو الباحث هذه النتائج اإىل كرب حجم منهاجي العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص 
التعليمية  الو�سائل  وتعزيز  التعليم،  يف  احلا�سوب  لدور  املنهاج  تعزيز  وعدم  الأ�سا�سي، 
التعلمية التقليدية املحددة. ويرى الباحث اأي�سا اأن قلة الأن�سطة التي ميكن اأن توظف من 
خالل احلا�سوب، وطبيعة املوا�سيع التي يتطرق اإليها كل من منهاجي العلوم والريا�سيات 
لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ل ت�سجع املعلم على ا�ستخدامه اأداة م�ساعدة يف التعليم. حيث اإن 
طبيعة املوا�سيع والأن�سطة التي تعر�س يف كال املنهاجني ومن خالل كرب حجمهما يجعالن 
املعلم يتجه اإىل الو�سائل التعليمية التعلمية التقليدية املحددة، التي ت�سكل عائقا كبريا يف 

ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني هذه النتائج، وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة، تبني وجود اتفاق مع 

بع�س نتائج درا�سة اأبو عمر)1998( التي اأ�سارت اإىل �سعف الكتاب املدر�سي.

املجال الثالث: ال�صعوبات املتعلقة بالظروف املدر�صية:

اجلدول)5(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات 

اليت تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم

ƕƜƥƣǁƐ  ƕƓƨǆǁƐ
ƕǐǋƏǄǁƐ

 ƯƨǋƗǄǁƐ
ǏƓƑƨƟǁƐ

ǥǿǠǤȞȱǟ Ȍȹ
ǦɆȅǿǼƫǟ ȣȿȀȚȱǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧǠǣɀȞȎȱǟ ȯǠƭ :ƾǮȱǠǭ

 ȴȩǿ
ǥȀȪȦȱǟ

ȐȦǺȺȵ ĕĐē,č č,ĔČ  ǦǮɅǼƩǟ ǧǠɆȺȪǪȱǟ ȳǟǼǺǪȅǠǣ ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǟǻǙ ȳǠȶǪȽǟ ǦȲȩ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǡɀȅǠƩǠȭ

ȐȦǺȺȵ ĕĐĎ,đ č,đē  ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ǦȅǿǼƫǟ ȀɅǼȵ ȜɆǲȊǩ ȳǼȝ
.ȴɆȲȞǪȱǟ ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ

ȐȦǺȺȵ ĕďđ,ď č,Ďč  ȳǟǼǺǪȅǟ ɀƲ ǦȅǿǼƫǟ ȀɅǼȵ ɁǼȱ ǦɆǤȲȅ ǧǠȽǠƟǟ ǥȀȖɆȅ
.ȴɆȲȞǪȱǟ ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ

ȔȅɀǪȵ ĕđČ Ď,ċĐ
 ƂǙ ȼǲǪɅ ǦȅǿǼƫǟ ȀɅǼȵ ȰȞƶ ǦȅǿǼƫǟ Ž ǦǤȲȖȱǟ ǻǟǼȝǕ ǥȀǮȭ
 ǦǤǪȮȵ ȸȵ ăɍǼǣ ǦɆȦȍ ȣȀȡ Ž ǠȾȪȥǟȀȵ ȤȲǪƯ ȯɎȢǪȅǟ

.ǦɆȶȲȞȱǟ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǰȵǟƎȱǟ ɂȲȝ ɃɀǪƠ
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ȜȦǩȀȵ ĕēČ,č ď,ċđ  ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ȯǠƭ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǢɅǿǼǩ ǦȲȩ
.ȴɆȲȞǪȱǟ ǥǼȝǠȆȵ

ȜȦǩȀȵ ĕĒĔ,đ Ď,Ĕē  ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ǧǟǿǠȾȵ Ž ȴȲȞƫǟ ȰɆȽǖǩ ȤȞȑ
.ȴɆȲȞǪȱǟ ǥǼȝǠȆȵ

ȜȦǩȀȵ ĕĒĔ Ď,ĔĐ .ȴɆȲȞǪȱǟ ȏǟȀȡɉ ǦǲǪȺƫǟ ǧǠɆƭƎȱǟ Ȁȥǟɀǩ ȳǼȝ

ȔȅɀǪȵ ĕĒĎ Ď,đĐ  ȄɅǿǼǪȲȱ ǦǤȅǠȺƫǟ ǦɆǲɆǩǟȀǪȅɍǟ ǿǠɆǪǹǟ ɂȲȝ ȴȲȞƫǟ ǥǿǼȩ ȳǼȝ
.ȴɆȲȞǪȱǟ ǥǼȝǠȆȵ ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ȯɎǹ ȸȵ

ȔȅɀǪȵ ĕđċ,ď Ď,ċč  ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɀƲ ȴȲȞƫǟ ɁǼȱ ǦɆǤȲȅ ǧǠȽǠƟǟ ǥȀȖɆȅ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž

ȔȅɀǪȵ ĕđď,ď Ď,čč .ǡɀȅǠƩǟ ȨȲȩ ȸȵ ƙȶȲȞƫǟ ȸȵ ƘǮȭ ǥǠȹǠȞȵ

ȐȦǺȺȵ ĕĐĐ,ē č,ĒĔ  ǥǟǻǕ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ Ž ǦǤȲȖȱǟ ɁǼȱ ǦɆǤȲȅ ǧǠȽǠƟǟ Ȁȥǟɀǩ
.ȴɆȲȞǪȱǟ ǥǼȝǠȆȵ

ȔȅɀǪȵ ĕĒč,č Ď,đČ  ȴɆȲȞǪȱǠǣ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǠǣ ƙɅɀǣȀǪȱǟ ƙȱȿǘȆƫǟ ȳǠȶǪȽǟ ǦȲȩ
.ǦǤȲȖȱǟȿ ƙȶȲȞƫǟȿ ȃǿǟǼƫǟ ɃȀɅǼȵ ɂȲȝ ƾǤȲȅ ȀǭǘɅ

ȜȦǩȀȵ ĕēč ď,Čċ
 ȰȎȦȱǟ ȯɎǹ ǠȽǾɆȦȺǩ ǦȅǿǼƫǟ ȸȵ ǢȲȖćɅ Ɣȱǟ ǰȵǟƎȱǟ ǥȀǮȭ
 ǯǠǪȹǙ ɂȲȝ ƾǤȲȅ ȀǭǘɅ Ǡư ÛǠŏ ȬȶȾȺɅ ȴȲȞƫǟ ȰȞƶ ɄȅǟǿǼȱǟ

.ǡɀȅǠƩǟ ȯɎǹ ȸȵ ǠȾȑȀȝ ȸȮƹ Ɣȱǟ ǻǟɀƫǟ

ȐȦǺȺȵ ĕĐĒ,ď č,ēĒ  ǼȞǤɆȅ ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ȷǕ ȸȵ ȴȲȞƫǟ ȣɀơ
.ǦɆȹǠȆȹɋǟ ǦȢǤȎȱǟ ȸȝ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǦɆȲȶȞȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕēċ ď,ċċ  ȜɆȥȀȱǟ ɁɀǪȆƫǟ ǧǟǽ ǦɆǣɀȅǠƩǟ ǦɆǣȀȞȱǟ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǰȵǟƎȱǟ ǦȲȩ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž ǠȾȵǟǼǺǪȅǟ ȸȮƹ Ɣȱǟ

ȜȦǩȀȵ ĕĒĔ,ď Ď,ĔĒ  ǦȵǼǺǪȆƫǟ ǰȵǟƎȱǟ ȨȥǟȀǩ Ɣȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟȿ Ǧȱǻɉǟ ǻɀǱȿ ǥǿǼȹ
.ȴɆȲȞǪȱǟ Ž

ȜȦǩȀȵ ĕĒĒ,ē Ď,ēĔ  ǥȂȽǠǱ ǰȵǟȀǣ ǿǠɆǪǹǟ ƂǙ ɃǻǘɅ ǡɀȅǠƩǟ ǥȂȾǱǕ ǿɀȖǩ
.ǦɆȱǠȝ ǦɅǻǠȵ ǦȦȲȮǩ ƂǙ ɃǻǘɅ ǟǾȽȿ ÛǥȂȾǱɊȱ

ȔȅɀǪȵ ĕđē,č Ď,ďČ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
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يتبني من اجلدول)5( اأن الفقرات)21، 22، 23، 29، 31، 32، 33( قد ح�سلت على درجة 
تقدير مرتفع، يف حني اإن الفقرات)20، 24، 25، 26، 28( والدرجة الكلية قد ح�سلت على درجة 

تقدير متو�سط، بينما ح�سلت الفقرات)17، 18، 19، 27، 30( على درجة تقدير منخف�س.
يف  متثلت  مرتفعة  �سعوبة  درجة  على  ح�سلت  التي  الفقرات  اأكرث  اأن  الباحث  ويرى 
ُيطلب من املدر�سة تنفيذها خالل  التي  الربامج والأن�سطة  التي ن�سها  »كرثة  الفقرة)29( 
العا�رص  لل�سف  والريا�سيات  العلوم  معلم  اأمام  �سعوبة  ت�سكل  والتي  الدرا�سي«،  الف�سل 
الأ�سا�سي يف اإنتاج الأن�سطة واملواد التي ميكن عر�سها من خالل ا�ستخدام احلا�سوب، كما 
يعزو الباحث هذه النتائج اإىل قلة تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب، وبالتايل يقلل من 
مهاراته، ويجعله غري قادر على اختيار الإ�سرتاتيجية املنا�سبة للتعليم من خالل ا�ستخدام 
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم. واأي�سا قلة الربامج التعليمية التي ميكن ال�ستعانة بها 
يف ح�س�س العلوم والريا�سيات وندرة الن�رصات التي قد ت�ساعدهم يف توظيفها يف التعليم، 

اإ�سافة اإىل اجتاهات املعلم ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم.
لعملية  الالزمة  واملواد  احلا�سوب  اأجهزة  توافر  عدم  اإىل  النتائج  هذه  الباحث  يعزو  كما 
العر�س داخل الغرفة ال�سفية، واأي�سًا الظروف التي مير بها التعليم يف فل�سطني جتعل املعلم يقدم 

املعلومة دون النظر اإىل التقنية التي ي�ستخدمها، حيث يكون هدفه اإنهاء املنهاج املدر�سي.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ونتائج الدرا�سات ال�سابقة، تبني وجود اتفاق مع بع�س 
نتائج درا�سة لوفلي�س )Loveless، 1996(، ودرا�سة عبد اهلل وال�سويدي )1992(، ودرا�سة 
طوالبة)1997(، التي اأ�سارت اإىل اأن اأهم ال�سعوبات تتمثل يف اجتاهات املعلمني والطلبة 

ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب و�سيلة تعليمية تعلمية.
اأما اأقل فقرة يف هذا املجال ح�سلت على درجة تقدير منخف�س، فكانت الفقرة رقم)19(، 
اأي اأن معلم العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ل يواجه �سعوبة فيها، وتن�س على 
اأن “�سيطرة اجتاهات �سلبية لدى مدير املدر�سة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم”. ويعزو 
الباحث هذه النتيجة اإىل اأن مدير املدر�سة هو ال�سخ�س امل�سوؤول بالدرجة الأوىل عن التعليم 
فيها، وبالتايل اأكرث حر�سًا على حتقيق ذلك، فرمبا يدعو املعلمني ل�ستخدام احلا�سوب اأداة 
م�ساعدة يف التعليم وذلك من خالل اللقاءات والجتماعات، اإ�سافة اإىل اإطالعهم على اأحوال 
لل�سف  والريا�سيات  العلوم  منهاجي  تاأليف  م�سوؤول عن  اأنه غري  كما  املدر�سة وظروفها. 

العا�رص الأ�سا�سي اللذين يخلوان من الأن�سطة املعززة ل�ستخدام احلا�سوب يف التعليم. 
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الدرجة الكلية:

اجلدول)6(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية جملاالت االستبانة

ǢɆǩȀǪȱǟ ǦǱǿǼȱǟ ǦɅɀǞƫǟ ǦǤȆȺȱǟ  ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ ǧɍǠǲƫǟ

č ȜȦǩȀȵ ĕĒĐ,ē ċ,ĒēĎ Ď,ĒĔ ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǟ

Č ȜȦǩȀȵ ĕĒđ,đ ċ,ĔċČ Ď,ēĎ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ

Ď ȔȅɀǪȵ ĕđē,č ċ,ĒċĒ Ď,ďČ ǦɆȅǿǼƫǟ ȣȿȀȚȱǟ

يت�سح من اجلدول)6( اأن ال�سعوبات املتعلقة باملجالت الثالثة مرتبة من حيث درجة 
املتو�سط  بلغ  درجة �سعوبة حيث  اأعلى  على  املدر�سي ح�سل  املنهاج  اأن  ال�سعوبة، حيث 
على  ح�سل  الذي  ال�سفية  البيئة  مبجال  املتعلقة  ال�سعوبات  تليه  له)3.83(،  احل�سابي 
متو�سط بلغ)3.79( وهي درجة �سعوبة مرتفعة، ثم جمال ال�سعوبات املتعلقة بالظروف 

املدر�سية الذي ح�سل على متو�سط بلغ)3.41( وهي درجة �سعوبة متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتائج اإىل اأن املنهاجني املدر�سيني للعلوم والريا�سيات لل�سف 
العا�رص الأ�سا�سي، فيهما معلومات كثرية وبع�س م�ستوياتهما فوق م�ستوى الطالب، اإ�سافة 
اإىل اأن طبيعة الأن�سطة وعر�سها تخلو من ا�ستخدام و�سائل التعلم احلديثة كاحلا�سوب، كما 
اأن البيئة ال�سفية و�سغر حجم ال�سف، موازنة مع اأعداد الطلبة، وعدم جتهيز الغرف ال�سفية 
العلمية،  واملفاهيم  املعلومات  لعر�س  احلا�سوب  ا�ستخدام  عملية  يف  ت�ساعد  التي  باملواد 
العا�رص  لل�سف  والريا�سيات  العلوم  معلمي  تواجه  كبرية  �سعوبات  وجود  يف  �ساهمت 
الأ�سا�سي يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم، وذلك يف جمايل املنهاج املدر�سي 

والبيئة ال�سفية.
التي ح�سلت  املدر�سية  الظروف  تندرج يف جمال  التي  بال�سعوبات  يتعلق  فيما  اأما 
اإمكانات  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  متو�سطة.  �سعوبة  درجة  فهي  على)3.41(، 
املدار�س مل ت�سل اإىل احلد املطلوب، حيث اإن ال�سعوبات ما زالت موجودة، ويتمثل اأهمها 
اأجهزة احلا�سوب يف املدار�س، واملواد امل�ساندة، وتاأهيل املعلمني وتدريبهم على  يف قلة 
كيفية ا�ستخدامه، اإ�سافة اإىل عدم توافر الربجميات الالزمة، واأن اجتاه املعلم نحو ا�ستخدام 

احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم ما زالت منخف�سة.
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وعند املوزانة بني هذه النتائج، وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة، تبني وجود اتفاق بينها 
وبني بع�س نتائج درا�سة كيني)Kenny، 1996(، التي اأ�سارت اإىل اأن التدري�س مب�ساعدة 
احلا�سوب غري فعال يف زيادة التح�سيل. كما اتفقت هذه النتائج مع بع�س نتائج درا�سة 
املدر�سي،  بالنظام  تتعلق  م�سكالت  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   ،)1996  ،Loveless(لوفلي�س

واأخرى با�ستخدام احلا�سوب و�سيلة تعليمية تعلمية يف املدار�س. 
عمر)1998(،  اأبو  ودرا�سة  �سالمة)1991(،  درا�سة  نتائج  بع�س  مع  اأي�سا  واتفقت 
عدد  بقلة  جميعًا  خرجت  التي   ،)1993،White(وايت ودرا�سة  امل�رصي)1997(،  ودرا�سة 
اأجهزة احلا�سوب وقلة توافر الربجميات. وتعار�ست مع هذه الدرا�سات يف اإ�سارتها اإىل قلة 
اهتمام اإدارة املدر�سة با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم، بينما الدرا�سة احلالية اأ�سارت اإىل اأن 

ال�سعوبات العائدة اإىل الظروف املدر�سية قد ح�سلت على درجة �سعوبة متو�سطة.

ثانياً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني مع املناقشة: 
لقد ن�س ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:

هل لنوع املعلم)ذكر، اأنثى( اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رص 
الأ�صا�صي ومعلماته يف ا�صتخدام احلا�صوب اأداة م�صاعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟

وقد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سية ال�سفرية الآتية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة)α =0.05( يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي 
اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، تعزى ملتغري  ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب 

النوع)ذكر، اأنثى(.
اختبار)ت(  الباحث  ا�ستخدم  الثاين،  بال�سوؤال  املتعلقة  الفر�سية  هذه  ولفح�س 

ملجموعتني م�ستقلتني ،Independent- t- testوالنتائج يو�سحها اجلدول)7(:

اجلدول)7(
نتائج اختبار)ت( جملموعتني مستقلتني حسب متغري النوع)ذكر، أنثى(

*ǦȱɍǼȱǟ (ǧ)ǦȶɆȩ
(ēĒ  =ȷ)ǫǠȹǙ (đČ =ȷ)ǿɀȭǽ ȯǠǲƫǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ċ,Ďċđ Č,ċčē ċ,ĒēĐ Ď,Ēď ċ,Ēēċ Ď,ēĒ ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǟ
ċ,ďĔđ ċ,đēĎ Č,ċčċ Ď,ĒĔ ċ,Ēċč Ď,ēĔ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ
ċ,ďčđ ċ,ĒĔĔ ċ,đĔĔ Ď,Ďē ċ,Ēčċ Ď,ďĒď ǦɆȅǿǼƫǟ ȣȿȀȚȱǟ
ċ,ĎĎč ċ,ĔĒč ċ,đĒď Ď,ĐĒ ċ,đčĎ Ď,đĒ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ Ǧȱǟǻ*
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يت�سح من اجلدول)7( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املعلمني يف الدرجة الكلية 
العا�رص  لل�سف  والريا�سيات  العلوم  معلمي  تواجه  التي  لل�سعوبات  الثالثة  واملجالت 
الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم يف رام اهلل و�سواحيها 

تعزى ملتغري النوع، وذلك لأن م�ستوى الدللة اأكرب من)0.05(.
وميكن تف�سري هذه النتائج اإىل اأن كال اجلن�سني من املعلمني يخ�سعون للظروف نف�سها، 
فاإذا ما اأرادت وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ تدريب حول ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف 
التعليم، فاإنها ل متيز بني معلم ومعلمة. وهذا يعني اأن اآراء املعلمني واملعلمات مت�ساوية يف 

نظرتهم لل�سعوبات التي تعرت�سهم يف اأثناء ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني هذه النتائج، وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة، تبني وجود تعار�س 
اإىل وجود فروق  اأ�سارت  التي  بينها وبني بع�س نتائج درا�سة عبد اهلل وال�سويدي)1992( 
دالة اإح�سائية بني متو�سطات درجات املعلمني على ال�سعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام 

احلا�سوب بالتعليم تعزى ملتغري اجلن�س. كما تعار�ست مع درا�سة اأبو زعرور)2003(.
درا�سة  نتائج  بع�س  مع  النوع  ملتغري  بالن�سبة  احلالية  الدرا�سة  نتائج  واتفقت 

بادي)2001( يف عدم وجود فروق دالة اإح�سائية تعزى ملتغري النوع.

ثالثاً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث مع املناقشة: 

 لقد ن�س ال�صوؤال الثالث من اأ�صئلة الدرا�صة احلالية على الآتي:

هل للموؤهل العلمي)دبلوم، بكالوريو�س، درا�صات عليا( اختالف يف ال�صعوبات التي 
تواجه معلمي ال�صف العا�رص الأ�صا�صي ومعلماته يف ا�صتخدام احلا�صوب اأداة م�صاعدة يف 

التعليم مبحافظة رام اهلل؟
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الآتية:  ال�سفرية  الفر�سية  ال�سوؤال  هذا  عن  انبثق  وقد 
ال�سف  معلمي  تواجه  التي  ال�سعوبات  يف   )0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية 
العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب كاأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة 

رام اهلل، تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
حتليل  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الثالث،  بال�سوؤال  املتعلقة  الفر�سية  هذه  ولفح�س 

التباين الأحادي)One Way ANOVA( والنتائج يو�سحها اجلدول)8(:
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اجلدول)8(
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف جماالت الصعوبات اليت تواجه معلم 

الصف العاشر األساسي يف احلاسوب والدرجة الكلية حسب متغري املؤهل العلمي

*ǦȱɍǼȱǟ  (ȣ)ǦȶɆȩ
ǦǤȅɀǶƫǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟ

 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ǧǠȞǣȀȵ țɀȶƭ
ȣǟȀƲɍǟ ȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧɍǠǲƫǟ

ċ,ēċď ċ,čČĔ

ċ,ČĎđ č ċ,čĒČ  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ǦǞɆǤȱǟ
ǦɆȦȎȱǟ

ċ,đčČ
ČďĐ ēĔ,ĔĒĐ  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ Ĕċ,čďđ țɀȶǲƫǟ

*ǦȱɍǼȱǟ  (ȣ)ǦȶɆȩ
ǦǤȅɀǶƫǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟ

 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ǧǠȞǣȀȵ țɀȶƭ
ȣǟȀƲɍǟ ȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧɍǠǲƫǟ

ċ,ċĐĔ č,ēēđ

č,čēĒ č ď,ĐĒĐ  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ǯǠȾȺƫǟ
ɄȅǿǼƫǟ

ċ,ĒĔĎ
ČďĐ ČČď,ĔČĐ  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ ČČĔ,ďēĔ țɀȶǲƫǟ

ċ,čēč Č,čĒđ

ċ,đĎđ č Č,čĒč  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ȣȿȀȚȱǟ
ǦɆȅǿǼƫǟ

ċ,ďĔē
ČďĐ Ēč,čđď  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ ĒĎ,ĐĎđ țɀȶǲƫǟ

ċ,đĔĒ ċ,Ďđč

ċ,ČĐđ č ċ,ĎČč  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ǦǱǿǼȱǟ
ǦɆȲȮȱǟ

ċ,ďĎč
ČďĐ đč,Đđē  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ đč,ēēċ țɀȶǲƫǟ

.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ƾɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
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يت�سح من اجلدول)8( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني اأفراد العينة يف ال�سعوبات 
ا�ستخدام  يف  ومعلماته  الأ�سا�سي  العا�رص  لل�سف  والريا�سيات  العلوم  معلمي  تواجه  التي 
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم يف رام اهلل و�سواحيها تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، وذلك 

لأن م�ستوى الدللة اأكرب من)0.05(.
الذي يحمله،  املوؤهل  النظر عن  املعلم، وب�رصف  اأن  اإىل  النتائج  الباحث هذه  ويعزو 
يتجه اإىل الهتمام باحلا�سوب والإنرتنت حيث اإن هذه الأمور اأ�سبحت تقنية الع�رص، كما 
اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  باأهمية  ودراية  علم  املاج�ستري على  درجة  الذي يحمل  املعلم  اأن 
م�ساعدة يف التعليم، اأما املعلم الذي يحمل درجة البكالوريو�س فهو ميتلك املعرفة واخلربة 
يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب، وهذا يعود اإىل اهتمام اجلامعات واإدراكها ل�رصورة اأن يدر�س 
الذي  املعلم  اأن  كما  التعليم.  تكنولوجيا  كمقرر  ذلك  حتقيق  يف  ت�ساهم  مقررات  للطالب 
الرتبية  للتدريب من جانب وزارة  املعلمني، وهو يخ�سع  الدبلوم تخرج من معاهد  يحمل 
والتعليم على ا�ستخدام احلا�سوب، كما تعمل وزارة الرتبية على تنفيذ الربامج التي تهدف اإىل 
اأداة م�ساعدة يف التعليم، وبالتايل التغلب على ال�سعوبات التي  كيفية ا�ستخدام احلا�سوب 
تعرت�سهم، وهذا يربر عدم وجود فروق يف ال�سعوبات التي تعرت�سهم يف جمال ا�ستخدام 

احلا�سوب يف التعليم. 

رابعاً: النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع مع املناقشة: 

لقد ن�س ال�صوؤال الرابع من اأ�صئلة الدرا�صة احلالية على الآتي:

هل لعدد �سنوات اخلربة)5 �سنوات فما دون، من 6-10 �سنوات، اأكرث من 10�سنوات( 
اختالف يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام 

احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سية ال�سفرية الآتية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة)α =0.05( يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي 
اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، تعزى ملتغري  ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب 

عدد �سنوات اخلربة.
ولفح�س هذه الفر�سية املتعلقة بال�سوؤال الرابع، ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين 

الأحادي)One Way ANOVA( والنتائج يو�سحها اجلدول)9(:
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اجلدول)9(
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف جماالت الصعوبات اليت تواجه معلمي 

الصف العاشر األساسي يف احلاسوب والدرجة الكلية حسب سنوات اخلربة

*ǦȱɍǼȱǟ  (ȣ)ǦȶɆȩ
ǦǤȅɀǶƫǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȞǣȀƫǟ

 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ǧǠȞǣȀȵ țɀȶƭ
ȣǟȀƲɍǟ

 ǿǼȎȵ
ȸɅǠǤǪȱǟ ǧɍǠǲƫǟ

ċ,ēďď ċ,ČđĔ

ċ,ČċĐ č ċ,čČċ  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǟ
ċ,đčČ

ČďĐ Ĕċ,ċĎđ  Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ Ĕċ,čďđ țɀȶǲƫǟ

*ċ,ċċĎ Đ,ēēē

ď,ďēē č ē,ĔĒđ  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ǯǠȾȺƫǟ
ɄȅǿǼƫǟ

ċ,Ēđč
ČďĐ ČČċ,ĐČď  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ ČČĔ,ďēĔ țɀȶǲƫǟ

ċ,ČčĔ č,ċēċ

Č,ċčđ č č,ċĐČ  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ȣȿȀȚȱǟ
ǦɆȅǿǼƫǟ

ċ,ďĔĎ
ČďĐ ĒČ,ďēď  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ ĒĎ,ĐĎđ țɀȶǲƫǟ

ċ,ČČĒ č,ČĒď

ċ,ĔČĐ č Č,ēĎċ  ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ

 ǦǱǿǼȱǟ
ǦɆȲȮȱǟ

ċ,ďčČ
ČďĐ đČ,ċĐċ  Ȱǹǟǻ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ

ČďĒ đč,ēēċ țɀȶǲƫǟ

.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
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يتبني من اجلدول)9( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني معلمي العلوم والريا�سيات 
لل�سف العا�رص الأ�سا�سي يف متو�سطات الدرجة الكلية لل�سعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام 
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، تعزى ملتغري �سنوات اخلربة، حيث كان 

م�ستوى الدللة اأكرب من)0.05(. 
املدر�سي.  باملنهاج  املتعلقة  ال�سعوبات  متو�سطات جمال  فروقات يف  هناك  اأن  اإل 
وملعرفة من تعود ل�ساحله هذه الفروق، ا�ستخدم الباحث اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية 

ونتائج اجلدول)10( تو�سح ذلك:
اجلدول)10(

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على جمال الصعوبات املتعلقة باملنهاج املدرسي تبعاً ملتغري 
سنوات اخلربة

ǧǟɀȺȅ Čċ ȸȵ ȀǮȭǕ ǧǟɀȺȅČċ-đ ȸȵ ȷȿǻ Ǡȶȥ ǧǟɀȺȅ Đ ǥƎƪǟ ǧǟɀȺȅ ǻǼȝ

ċ,ĐĔĒċ *ċ,ĐČēĔ -------- ȷȿǻ Ǡȶȥ ǧǟɀȺȅ Đ
*ċ,ĐČčĔ --------- ǧǟɀȺȅČċ-đ ȸȵ

--------- ǧǟɀȺȅ Čċ ȸȵ ȀǮȭǕ
.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

با�ستخدام  املعلمني  تواجه  التي  ال�سعوبات  يف  الفروق  اأن  اجلدول)10(  من  يت�سح 
احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل يف جمال املنهاج املدر�سي كانت دالة 
�سنوات(،   10-6 من  لديهم  والذين  دون،  فما  خربة  �سنوات   5 لديهم  بني)الذين  اإح�سائيًا 
ل�سالح من لديهم 5�سنوات فما دون، وبني)من لديهم 6-10 �سنوات، ومن لديهم اأكرث من 

10 �سنوات( ول�سالح من لديهم خربة من 6-10 �سنوات.
ويعزو الباحث هذه النتائج يف الدرجة الكلية اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تبعًا 
اأوراق  اإىل ذلك تقدمي  اإ�سافة  اإىل توافر احلا�سوب يف معظم املنازل،  ملتغري عدد �سنوات اخلربة 
اأداة م�ساعدة  العمل والمتحانات مطبوعة واهتمام وزارة الرتبية والتعليم با�ستخدام احلا�سوب 

يف التعليم، كل ذلك �ساهم يف عدم وجود فروق بني املعلمني تبعا ملتغري عدد �سنوات اخلربة. 
كما يعزو الباحث هذه النتائج يف جمال ال�سعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي، وح�سول 
املعلم من ذوي اخلربة)5 �سنوات فما دون( وذوي اخلربة)من 6-10 �سنوات( اإىل �سعوبات اأكرث 
من املعلم �ساحب اخلربة)اأكرث من 10 �سنوات(، اإىل طبيعة اإعداد هذه الفئة وهم يف مرحلة التعليم 
اجلامعي، كما اأن برامج تدريب املعلمني من جانب وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، 
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ا�ستخدام  اإك�ساب املعلم املعارف واملهارات الالزمة يف  واملراكز الرتبوية الأهلية �ساهمت يف 
احلا�سوب، كما �ساهمت خربتهم الكبرية يف جمال التعليم يف حتليل املنهاج املدر�سي، وحتديد 

جمالت ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم. 
ال�سابقة، يت�سح وجود  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية، وبني نتائج  وعند املوازنة بني نتائج 
اأن املعلمني  اإىل  اأ�سارت  التي   ،)1993 ،White(نتائج درا�سة وايت بينهما وبني بع�س  اتفاق 
الذين ل ميتلكون خربة يف التعليم واحلا�سوب ل ي�سجعون اأو ي�ستخدمون احلا�سوب يف املدار�س.

خامساً: النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس مع املناقشة: 

لقد ن�س ال�صوؤال اخلام�س من اأ�صئلة الدرا�صة احلالية على الآتي:
هل للمادة التي يدر�صها املعلم)علوم، ريا�صيات( اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه 
معلمي ال�صف العا�رص الأ�صا�صي ومعلماته يف ا�صتخدام احلا�صوب اأداة م�صاعدة يف التعليم 

مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سية ال�سفرية الآتية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة)α =0.05( يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي 
اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، تعزى ملتغري  ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب 

املادة التي يدر�سها املعلم.
اختبار)ت(  الباحث  ا�ستخدم  اخلام�س،  بال�سوؤال  املتعلقة  الفر�سية  هذه  ولفح�س 

ملجموعتني م�ستقلتني Independent- t- test، والنتائج يو�سحها اجلدول)11(:
اجلدول)11(

نتائج اختبار)ت( جملموعتني مستقلتني حسب متغري املادة اليت يدرسها املعلم

*ǦȱɍǼȱǟ (ǧ)ǦȶɆȩ
(Ēď  =ȷ)ǧǠɆȑǠɅǿ (Ēď =ȷ)ȳɀȲȝ ȯǠǲƫǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ċ,ĐĎČ -ċ,đčē ċ,ĒĒĒ Ď,ēĎ ċ,ĒĔč Ď,ĒĐ ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǟ

ċ,čČĐ -Č,čďĐ ċ,Ĕčċ Ď,ĔĎ ċ,ēĒē Ď,Ēď ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ

ċ,ēďĔ ċ,ČĔČ ċ,Ēďē Ď,ďČ ċ,đđē Ď,ďĎ ǦɆȅǿǼƫǟ ȣȿȀȚȱǟ

ċ,đčĐ -ċ,ďĔċ ċ,đēċ Ď,đď ċ,đĎċ Ď,Đē ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ Ǧȱǟǻ*
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يتبني من اجلدول)11( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املعلمني يف متو�سطات الدرجة 
والريا�سيات  العلوم  معلمي  تواجه  التي  لل�سعوبات  الثالثة  للمجالت  واملتو�سطات  الكلية 
لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم يف رام اهلل و�سواحيها، 

تعزى ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم، حيث كان م�ستوى الدللة اأكرب من)0.05(.
ويعزو الباحث هذه النتائج اإىل الفئة التي يتعامل معها معلم الريا�سيات وهي الفئة 
نف�سها التي يتعامل معها معلم العلوم وهي طلبة ال�سف العا�رص الأ�سا�سي، وهذا اأي�سا يعني 
اأن معلمي العلوم والريا�سيات يخ�سعان للظروف نف�سها والت�سهيالت والإمكانات املقدمة 
من قبل املدر�سة والرتبية والتعليم فيما يتعلق باحلا�سوب واملواد امل�ساندة لعملية عر�س 

املعلومات اأمام الطلبة. واأي�سًا وجود منهاج فل�سطيني للعلوم والريا�سيات.

سادساً: النتائج املتعلقة بالسؤال السادس مع املناقشة: 

لقد ن�س ال�صوؤال ال�صاد�س من اأ�صئلة الدرا�صة احلالية على الآتي:
هل ملوقع املدر�صة)مدينة، قرية( اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رص 

الأ�صا�صي ومعلماته يف ا�صتخدام احلا�صوب اأداة م�صاعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سية ال�سفرية الآتية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة)α =0.05( يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي ال�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته 

يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل، تعزى ملتغري موقع املدر�سة.
اختبار)ت(  الباحث  ا�ستخدم  ال�ساد�س،  بال�سوؤال  املتعلقة  الفر�سية  هذه  ولفح�س 

ملجموعتني م�ستقلتني   Independent- t- test، والنتائج يو�سحها اجلدول)12(:

اجلدول)12(
نتائج اختبار)ت( جملموعتني مستقلتني حسب متغري موقع املدرسة

*ǦȱɍǼȱǟ (ǧ)ǦȶɆȩ (ČČĔ  =ȷ)ǦɅȀȩ (čĔ =ȷ)ǦȺɅǼȵ ȯǠǲƫǟ
 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

ċ,ēďĔ ċ,ČĔČ ċ,ĒĔĎ Ď,ĒĔ ċ,ĒĐď Ď,ēč ǦɆȦȎȱǟ ǦǞɆǤȱǟ
ċ,ĔĐċ -ċ,ċđč ċ,ēđċ Ď,ēď Č,ċĒċ Ď,ēĎ ɄȅǿǼƫǟ ǯǠȾȺƫǟ
*ċ,ċĎĎ č,ČĐĎ ċ,Ēčċ Ď,Ďđ ċ,ĐĔĔ Ď,đĒ ǦɆȅǿǼƫǟ ȣȿȀȚȱǟ
ċ,ččď Č,ččč ċ,đďē Ď,Đē ċ,đĒċ Ď,Ēď ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ Ǧȱǟǻ*
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يتبني من اجلدول)12( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املعلمني يف متو�سطات 
التي  لل�سعوبات  املدر�سي  واملنهاج  ال�سفية  البيئة  ملجايل  واملتو�سطات  الكلية  الدرجة 
تواجه معلمي العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب 
اأداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل و�سواحيها، تعزى ملتغري موقع املدر�سة، حيث 

كان م�ستوى الدللة اأكرب من)0.05(.
 α(اإل اأن الفروق كانت يف جمال الظروف املدر�سية دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة
كان  للمدينة  احل�سابي  املتو�سط  لأن  املدينة،  يف  واملعلمات  املعلمني  ول�سالح   )0.05=

اأكرب من املتو�سط احل�سابي للقرية.
كان  �سواء  التعليم،  مبهنة  التحاقه  عند  املعلم  اأن  اإىل  النتائج  هذه  الباحث  ويرجع 
عمله يف القرية اأو املدينة، يخ�سع للدورات التدريبية نف�سها، ويزود بالن�رصات من جانب 
املدينة.  يف  معلم  اأو  القرية  يف  معلم  بني  متييز  دون  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
اأن الختالف بينهما متثل يف جمال ال�سعوبات املتعلقة بالظروف املدر�سية ول�سالح  اإل 
املعلمني يف املدينة. ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن موقع املدر�سة يف املدينة قريب من 
وزارة الرتبية واملراكز اخلدماتية والتعليمية اخلا�سة، اإ�سافة اإىل وجود العديد من املراكز 
واملوؤ�س�سات الرتبوية الأهلية يف مركز املدينة، مما جعل فر�سة ا�ستهداف املعلم يف املدينة 
حت�سني  اإىل  توؤدي  التي  واخلربات  املواد  امتالك  يف  املعلمني  �ساعد  كما  غريه،  من  اأكرث 
الظروف املدر�سية يف املدينة مقارنة مع القرية، وهذا الأمر جعل معلم العلوم والريا�سيات 
لل�سف العا�رص الأ�سا�سي يف القرية يواجه �سعوبات اأكرب من ال�سعوبات التي قد يواجهها 
الظروف  باأن  علمًا  التعليم،  يف  م�ساعدة  اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  جتاه  املدينة  يف  املعلم 

املدر�سية تلعب دورا كبريا يف حجم هذه ال�سعوبات.
اأنها  تبني  ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  وبني  الدرا�سة،  هذه  نتائج  بني  املوازنة  وعند 
تتفق مع بع�س نتائج درا�سة علي)1988(، التي بينت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف 

ا�ستجاباتهم تعزى ملتغري موقع املدر�سة
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توصيات الدراسة:

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة، فاإن الباحث يو�صي مبا ياأتي:

تزويد املدار�س باأجهزة حوا�سيب، وما يلزمها يف عملية العر�س كجهاز)ال �سي دي(،  1 .
و�سا�سة عر�س.

املهارات  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف  معلمي  اإك�ساب  اإىل  هادف  تدريبي  برنامج  اإعداد  2 .
يف  وبرنامج)Power point(بخا�سة  بعامة،  احلا�سوب  برامج  ا�ستخدام  يف  الالزمة 
املعلم  يتمكن  والريا�سيات، حتى  العلوم  العلمية ملادتي  واملفاهيم  الأن�سطة  ت�سميم 

من ا�ستخدامه و�سيلة تعليمية تعلمية.
والريا�سيات  العلوم  معلمي  بتزويد  الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام  3 .
اأداة  احلا�سوب  ا�ستخدام  يف  الناجحة  والنماذج  بالن�رصات  الأ�سا�سي  العا�رص  لل�سف 
جتاه  ال�سلبية  اجتاهاته  وتغري  املعلم،  مهارات  لتنمية  وذلك  التعليم،  يف  م�ساعدة 

احلا�سوب وا�ستخدامه يف التعليم.
عمل املعلمني على مالءمة اأن�سطة املنهاج ملادتي العلوم والريا�سيات لل�سف العا�رص  4 .

بحيث تكون منا�سبة يف ا�ستخدام احلا�سوب اأداة م�ساعدة يف التعليم.
ال�سعوبات  اإىل  للتعرف  الدرا�سة  لهذه  املماثلة  الرتبوية  والدرا�سات  البحوث  اإجراء  5 .
املناطق  خمتلف  يف  الأخرى  الدرا�سية  واملرحل  التخ�س�سات  معلمي  تواجه  التي 

الفل�سطينية.
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املراجع:
اأولً: املراجع العربية:

(. البنية التحتية ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  اإ�سماعيل، فادي)2003. 1
املعلومات  تقنيات  توظيف  حول  الإقليمية  الندوة  بعد.  عن  والتعلم  التعليم  يف 
والت�سالت يف التعليم والتعلم عن بعد. دم�سق من 15-17 يوليو.  متوفر على املوقع 

http://ituarabic.org/E-Education تاريخ الدخول للموقع: 20-3-2006م. 

( مقدمة عن التعليم الإلكرتوين. مركز اأ�سدقاء فوزي كعو�س  اإطميزي، جميل)2007. 2
املوقع  على  متوفر  اخلليل.  بوليتكنك  جامعة  الـمعلومات.  بتكنولوجيا  للتميز 
 http://elearning.ppu.edu/moodle/mod /resource/view.php?id= 828

تاريخ الدخول للموقع: 12-2-2008م.
الريا�سيات  لتدري�س  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  مطالب   .) حممد)2006. 3 احلربي، 
غري  دكتوراة  ر�سالة  واملتخ�س�سني.  املمار�سني  نظر  وجهة  من  الثانوية  باملرحلة 

من�سورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى.
اجلامعات  يف  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق  دون  حتول  عقبات   .) اأن�س)2002. 4 احلجي، 

العربية. جملة املعرفة، دي�سمرب، العدد91، �س65-45.
الإلكرتوين يف مدار�س امللك في�سل: روؤية م�ستقبلية.  التعليم   .) اخلطيب، حممد)2003. 5
ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�سل، الريا�س، من 21-23 اأبريل. متوفر على 
http://www.psso.org.sa/arabic/ps solibrary/nadwa01/nadwat/ املوقع 

.pdf/01.pdf تاريخ الدخول للموقع: 20-3-2006م.
الإلكرتوين  التعليم  ندوة  وطموح.  واقع  الإلكرتوين  التعليم   .) فار�س)2003. 6 الرا�سد، 
http://www. مبدار�س امللك في�سل، الريا�س، من 21-23 ابريل. متوفر على املوقع
تاريخ   psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/ nadwat/pdf/03.pdf.

الدخول للموقع: 12-2-2006م.
(. املدر�سة الإلكرتونية: احلل يف)املخلوط(. جملة املعرفة، دي�سمرب،  الرافعي، عمر)2002. 7

العدد91.   �س89-79.
(. تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين. الريا�س، مكتبة الر�سد. �سامل، اأحمد)2004. 8

الأردنية  اجلامعات  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  واقع   .) اأحمد)2001. 9 ال�سايب، 
ل�سبكة الإنرتنت واجتاهاتهم نحوها. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، 

اإربد- الأردن.
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(. التعلم الإلكرتوين يف املدار�س ال�سعودية. جملة املعرفة، دي�سمرب،  ال�سهري، فايز)2002. 10
العدد91، �س43-36.

الوادي لتطوير  التدري�س بجامعة جنوب  اأع�ساء هيئة  ا�ستعداد   .) �سادق، عالء)2005. 11
العلمي  املوؤمتر  التعليم:  لتكنولوجيا  امل�رصية  اجلمعية  الإلكرتوين.  التعليم  وا�ستخدام 
العا�رص “تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ومتطلبات اجلودة ال�ساملة”، القاهرة، من 7-5 

يوليو، �س12.
(. البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم. القاهرة، عامل الكتب. عبد احلميد، حممد)2005. 12

(. فاعلية ت�سميم مقرر الكرتوين يف العلوم املطورة للمرحلة  عبد احلميد، حممد)2005. 13
الإعدادية لتنمية مفاهيم الرتبية التكنولوجية. اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم: 
ال�ساملة”،  اجلودة  ومتطلبات  الإلكرتوين  التعليم  “تكنولوجيا  العا�رص  العلمي  املوؤمتر 

القاهرة، �س30-27.
(. منظومة التعليم عرب ال�سبكات. القاهرة، عامل الكتب. عبد احلميد، حممد)2005. 14

(. التعليم الإلكرتوين يف الدول النامية: الآمال والتحديات.  عبد املنعم، اإبراهيم)2003. 15
والتعليم  التعليم  يف  والت�سالت  املعلومات  تقنيات  توظيف  حول  الإقليمية  الندوة 
http://ituarabic.org/E- عن بعد، دم�سق، من 15-17 يوليو. متوفر على املوقع 

Education تاريخ الدخول للموقع: 2006/4/2م.
التعليم  نظام  يف  امل�ستقبلية  لأدواره  وفقًا  املعلم  كفايات   .) نبيل)2006. 16 عزمي، 
الإلكرتوين عن بعد. املوؤمتر الدويل للتعلم عن بعد، جامعة ال�سلطان قابو�س، م�سقط، من 
http://www.icode-oman.com/research_a. 27- 9 مار�س. متوفر على املوقع

html تاريخ الدخول للموقع: 2006/4/2م.
(. التعليم الإلكرتوين يف كلية الت�سالت واملعلومات  العويد، حممد واحلامد، عبد اهلل)2003. 17
بالريا�س: درا�سة حالة. ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�سل، الريا�س من 21-
http://www.psso.org.sa/ara bic/pssolibrary/ املوقع  على  متوفر  ابريل.   23

nadwa01/nadwat/ppt/15.ppt تاريخ الدخول للموقع: 20-3-2006م.
القاهرة:  التقليدي.  التدريب غري  اإىل  الإلكرتوين: مدخل  التعليم   .) اإميان)2003. 18 الغراب 

املنظمة العربية للتنمية الإدارية.
الإلكرتوين. املوؤمتر الدويل الأول  االهيتي، عبد ال�ستار)2006(. التعليم التقليدي والتعليم . 19

للتعليم الإلكرتوين. البحرين، من 17-19 اأبريل.
الإلكرتوين  التعليم  وتكنولوجيا  التعليمية  مناهجنا   .) حممد)2004. 20 ح�سام  مازن، 
وال�سبكي لبناء جمتمع املعلوماتية العربي- روؤية م�ستقبلية. املوؤمتر العلمي ال�ساد�س 

ع�رص، من 21-22 يوليو، جامعة عني �سم�س، �س56-15.
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ال�سبكة  عرب  الفرتا�سية  الف�سول  با�ستخدام  التدري�س  اأثر   .) اأحمد)2004. 21 املبارك، 
والت�سال  التعليم  تقنيات  الرتبية يف  كلية  على حت�سيل طالب  “الإنرتنت”  العاملية 
باململكة  �سعود  امللك  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  �سعود.  امللك  بجامعة 

العربية ال�سعودية.
(. التعليم الإلكرتوين: تطوير طريقة املحا�رصة يف التعليم  المبرييك، هيفاء)2003. 22
اجلامعي با�ستخدام التعليم الإلكرتوين مع منوذج مقرتح. ندوة مدر�سة امل�ستقبل. 
http:// جامعة امللك �سعود، كلية الرتبية، من 22-23 اأكتوبر. متوفر على املوقع
الدخول   www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htتاريخ 

للموقع:  2006/2/23م.
امل�ستقبل  مدر�سة  23 ." الإلكرتونية:  املدر�سة  خديجة)2002(.  وها�سم،  اإبراهيم  املحي�سن، 
ندوة مدر�سة امل�ستقبل. جامعة امللك �سعود، من 22- درا�سة يف املفاهيم والنماذج". 
 http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-املوقع على  اأكتوبر. متوفر   23

school/index2.html تاريخ الدخول للموقع: 2006/3/17م.    
(. التعليم الإلكرتوين: مفهومه، وخ�سائ�سه، وفوائده وعوائقه.  املو�سي، عبد اهلل)2002. 24
http:// ندوة مدر�سة امل�ستقبل، جامعة امللك �سعود، 22-23 اأكتوبر. متوفر على املوقع
 wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/Papers/AbdullahEtergy

Paper.rtf تاريخ الدخول للموقع: 2006/3/28م.
)التعليم  25 .36 الرتبوي  املوؤمتر  الإلكرتوين.  التعليم  متطلبات  اهلل)2007(.  عبد  املو�سى، 
املوقع  على  متوفر  2007م.  مار�س   19-17 الكويت  وحتديات(.  اآفاق  الإلكرتوين: 
-2-12 للموقع:  الدخول  تاريخ   http://www.moalem.org/default.aspx

2008م.
والتطبيقات.  الأ�س�س  اللكرتوين:  التعليم   .) اأحمد)2005. 26 واملبارك،  اهلل  عبد  املو�سى، 

الريا�س: دار العبيكان.
م�رصوع  التعليم:  يف  الإنرتنت   .) العزيز)2000. 27 عبد  وال�سلطان،  القادر،  عبد  الفنتوخ، 

املدر�سة الإلكرتونية. ر�سالة اخلليج العربي، العدد 71، ال�سنة)20(، �س 81-79.
(. ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة  الهر�س، عايد)1999. 28
العدد 14، �س:  الأ�ستاذ، جامعة بغداد،  الريموك. جملة  الإداريني بجامعة  واملوظفني 

.52-29
(. واقع ا�ستخدام معلمي البادية ال�سمالية الغربية  الهر�س عايد، وجوارنة، طارق)2004. 29
ملهارات الإنرتنت يف �سوء بع�س املتغريات. جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س، 

القاهرة، العدد 101، �س183-145.
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(. واقع ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت من قبل اأع�ساء  هم�رصي، عمر وبوعزة، عبد املجيد)2000. 30
هيئة التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س. جملة درا�سات، الأردن، 27)2(، �س328 -342.

متوفر  الوزارة.  ون�ساطات  اأخبار   .) الفل�سطينية)2006. 31 العلي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
 http://www.mohe.gov.ps/news/archives/december.html#7املوقع على 

تاريخ الدخول للموقع: 13-2-2008م.
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